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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de visie ‘gedeelde
mobiliteit is maatwerk.’
Aanleiding
Op 14 december 2018 heeft Provinciale Staten de visie ‘gedeelde mobiliteit is
maatwerk’ vastgesteld en het college van Gedeputeerde Staten opdracht en
mandaat gegeven voor uitvoering van deze visie via een adaptieve agenda.
Bevoegdheid
Bij het vaststellen van de visie ‘gedeelde mobiliteit is maatwerk’ hebben uw
Staten ons college gemandateerd hier uitvoering aan te geven en tweemaal per
jaar hierover uw Staten te informeren. Deze statenmededeling geeft hieraan
invulling. Uw Staten kunnen hier kennis van nemen vanuit uw controlerende rol.
Kernboodschap
1.

We gaan door met een statenwerkgroep om uw Staten te betrekken bij de
uitwerking van de visie.
Bij de totstandkoming van de visie hebben uw Staten een nadrukkelijke rol
gespeeld in de vorm van een Statenwerkgroep. Die werkwijze is goed bevallen
bij zowel het ons college als bij uw Staten. Bij het vaststellen van de visie hebben
uw Staten ons college ook via een motie opgedragen om deze werkwijze voort
te zetten bij de uitwerking van de visie in een adaptieve agenda (motie M10, 7
december 2018). We doorlopen nu een intensief proces met de regio WestBrabant over de uitvoering van de visie en geven graag de actieve betrokkenheid
van uw Staten zo spoedig mogelijk vorm.

Daarom zullen wij uw Staten via de procedurevergadering voorstellen om de
Statenwerkgroep voort te zetten, zodat op persoonlijke titel van elke fractie één
afgevaardigde kan deelnemen. Tijdens de eerste bijeenkomst van de
Statenwerkgroep zullen we samen bespreken hoe we op een meer informele
wijze optimaal gebruik kunnen maken van elkaars denkkracht.
2. We zijn volop bezig met het uitvoeren van de visie.
De adaptieve agenda die als concrete uitwerking volgt op de vastgestelde visie
bevat alle bouwstenen die nodig zijn om te komen tot een integrale aanpak voor
gedeelde mobiliteit van de toekomst. Voor de toelichting op deze werkwijze
verwijzen we naar de visie. We werken op dit moment aan een uitwerking van de
volgende onderwerpen (in alfabetische volgorde):
 Aanbestedingsvormen en marktarrangementen (concessie of contract)
 Assetmanagement
 Basis op orde zoals toegankelijkheid en sociale veiligheid
 Begrijpelijkheid en marketing
 Betaalbaarheid voor reizigers
 Duurzaamheid
 Financiering
 Governance (incl. kennisfunctie en regierol)
 Integratie doelgroepenvervoer
 Mobiliteit als Dienst
 Mobiliteitshubs en infrastructuur
 Systeem van direct-flex-samen
We werken hierbij nauw samen met gemeenten, kennisinstellingen, marktpartijen
en de samenleving. In eerste instantie ligt hierbij de focus op West-Brabant
aangezien daar de eerste concessie afloopt. Samen met de regio verkennen we
de onderwerpen waar we door samenwerking meerwaarde kunnen creëren. Dit
zijn bijvoorbeeld mobiliteitshubs en het integreren van doelgroepenvervoer.
Doel is om aan het eind van dit jaar een gezamenlijke overeenkomst vast te
stellen met daarin de belangrijkste samenwerkingsafspraken.
Voor een aantal vraagstukken schakelen we extra expertise in. Zo brengt Breda
University of applied science (BUAS) de vervoersstromen in West-Brabant in
beeld. Vanuit verschillende datastromen wordt de potentie van gedeelde
mobiliteit in kaart gebracht. Daarnaast hebben we een eerste vervoerskundige
analyse laten uitvoeren om een beeld te krijgen bij het toekomstig netwerk. Ook
zijn we bezig met het verder verkennen van Mobiliteit als dienst. Hierbij volgen
we de landelijke MaaS pilots, maar houden we zelf ook een eerste
marktoriëntatie. Op basis van de visie maken we ook een regionale uitwerking
voor de benodigde investeringen in infrastructuur op knooppunten en
hoogwaardig openbaar vervoer.
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Voor de ontwikkeling van Bravo Samen zijn de buurtbussen een belangrijk
onderdeel (motie M7, 7 december 2018). We zijn in gesprek gegaan met alle
buurtbusverenigingen over hoe op dit moment de buurtbussen functioneren en
waar zaken nu al goed lopen, maar ook waar verbeterpunten zitten. Daarnaast
hebben we een Brabant brede bijeenkomst georganiseerd om door te praten
over de toekomst en wat de buurtbusverenigingen daarin belangrijk vinden. De
bevindingen van deze gesprekken nemen we mee in de verdere ontwikkeling
van Bravo Samen.
Consequenties
De transformatie van het huidige OV-systeem naar gedeelde mobiliteit is een
grote opgave waarbij de provincie een stevige regierol moet pakken om de
ambities waar te kunnen maken. In de adaptieve agenda hebben uw Staten de
opdracht gegeven in beeld te brengen welke organisatorische invulling nodig is
voor het begeleiden en realiseren van het toekomstbeeld (in kwalitatieve en
kwantitatieve zin). Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en als
provincie een regierol te pakken overwegen wij in de begroting een voorstel op
te nemen voor verhoging van het organisatiekostenbudget.
Communicatie
Uitgebreide informatie over de visie op gedeelde mobiliteit, de lopende
experimenten, de opbrengst van bijeenkomsten (zoals met de
buurtbusverenigingen) en de doorlopen processtappen zijn te vinden in het
digizine.
Wij informeren uw Staten, naast de actieve betrokkenheid van de
Statenwerkgroep, tweemaal per jaar. Deze statenmededeling is een eerste
moment om de voortgang te melden maar is nog niet de definitieve vorm van
de voortgangsrapportage. Dit willen we samen met de Statenwerkgroep na de
zomer verder vormgeven.
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Vervolg
 We willen direct na de zomer starten met de Statenwerkgroep.
 Het proces dat op dit moment wordt doorlopen in West-Brabant zal
resulteren in een samenwerkingsovereenkomst aan het eind van 2019.
 Dit vormt de basis voor verdere uitwerking in een concessie- en contract
traject.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer G.P.C. Mennen, (073) 681 27 98,
gmennen@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw A.W. de Boer, (073) 681 25 66, adboer@brabant.nl.
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