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1. Inleiding 

1.1. Positionering van deze versie 

Alle Brabantse regio’s stellen een RMP op dat ieders inspanningen duidelijk maakt 

Het RMP is een duidelijk overzicht van wat er de komende jaren aan activiteiten wordt ontplooid. Voor de 

provincie én voor de regio is het een ook een overzicht van de afspraken voor het jaar, voor financiële 

bijdragen en het leveren van capaciteit. Een overzicht waaruit dat ook de samenhang van de activiteiten 

blijkt. De Metropoolregio Eindhoven stelt samen met de provincie een Regionaal Mobiliteitsprogramma 

(RMP) op voor Zuidoost-Brabant, de Metropoolregio Eindhoven. 

 

Het regionaal mobiliteitsprogramma is de basis voor programmatische samenwerking van regio en 

provincie 

Regio en provincie stellen samen, op basis van de regionale mobiliteitsagenda (RMA), jaarlijks een RMP 

vast. In het RMP is per opgave/deelprogramma opgenomen welke projecten (uitvoeringsprojecten, 

onderzoeken, experimenten en lobbytrajecten) samen worden opgepakt. Met de jaarlijkse vaststelling van 

het RMP is er de mogelijkheid om, met behoud van de koers van de RMA, in te spelen op actualiteiten, 

veranderde omstandigheden, nieuwe inzichten en mogelijke provinciale bijdragen. 

 

Deze versie is de eindversie 

Tijdens  de Regionale Ontwikkeldag Ruimte en Mobiliteit van 8 december 2021 is het concept Regionaal 

Mobiliteitsprogramma (RMP) besproken.  

 

In deze eindversie van het RMP zijn de afspraken verwerkt die regio en provincie op de Ontwikkeldag 

hebben gemaakt. Voor toelichting en achtergronden zie de stukken voor en het verslag van de 

Ontwikkeldag. 

 

De regio(gemeenten) en de provincie committeren zich aan de uitvoering van het RMP 

Het RMP legt de afspraken vast die jaarlijks gemaakt worden tussen regio en de provincie. Deze afspraken 

zijn in lijn met de eerder vastgestelde regionale mobiliteitsagenda (RMA). 

De opgenomen projecten worden door provincie en regio (en eventuele andere partners) samen uitgevoerd. 

Dit betekent ook dat alle projecten in de deelprogramma’s draagvlak hebben bij provincie, regio en 

regiogemeenten. 

 

Het pakket van opgaven en deelprogramma’s is in ontwikkeling, maar basis is het ‘oude’ RMA 

In de regio gebeurt van alles op het gebied van mobiliteit. De regio stelt in 2022 een overkoepelend 

visiedocument op, het Toekomstbeeld Mobiliteit 2040. De inhoud hiervoor wordt onder meer gehaald uit 

studies die samenhangen met het MIRT-onderzoek in de regio en het provinciale Beleidskader Mobiliteit. Er 

komt in 2022 ook een nieuwe RMA. De nieuwe RMA zal de opgaven en deelprogramma’s anders 

organiseren, minder naar inhoudelijke thema’s en meer naar geografisch samenhangende opgaven.  

 

De indeling van de huidige RMA is leidend, maar we kijken wel vooruit naar een nieuw RMA 
Voor nu bundelen we de projecten nog naar de indeling van de huidige RMA, maar we leggen waar nodig al 

wel een relatie naar mogelijke opgaven voor het nieuwe RMA. Zo benoemen we een aantal 

structuurversterkende opgaven en koppelen we projecten uit de huidige deelprogramma’s daaraan.  
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1.2. Programmatisch werken 

Het RMP laat zien hoe we in de regio de RMA met activiteiten uitvoeren 

Het regionale mobiliteitsbeleid dat is vastgelegd in de Regionale Mobiliteitsagenda voeren we 

programmatisch uit. In het RMP worden activiteiten ook geprioriteerd. 

 

Alle projecten maken deel uit van een opgave/deelprogramma 

Het RMP kent geen losse projecten. De afspraken worden in de (deel)programma’s vastgelegd. Deze 

afspraken gaan zowel over geld als capaciteit. 

In de conceptversie zijn projecten en activiteiten opgenomen in deelprogramma’s. Voor een deel van deze 

projecten en activiteiten wordt de provincie gevraagd bij te dragen in capaciteit en financiën. 

 

We maken per (deel)programma afspraken   

In het RMP zijn programma’s en deelprogramma’s opgenomen die bestaan uit diverse projecten en 

activiteiten. De provincie geeft per programma aan wat haar bijdrage is én welke projecten daarvoor zeker 

moeten worden uitgevoerd. Vervolgens bepalen regio en provincie samen per deelprogramma en per 

project of activiteit wie welk deel van de kosten voor haar rekening neemt. 

 

We werken met (deel)programma’s, maar de formele financiële afspraken zijn op projectniveau 

De bijdrageregeling RMP van de provincie staat het niet toe om rechtstreeks een programmabijdrage te 
storten. Ook is de regio nog niet ingericht op het beheer van programmafondsen. 
Voor Brainport Bereikbaar is er de bijdrageregeling SmartwayZ.NL waarbij dat tot op zeker hoogte al wel 
gebeurt. 
 

De organisatie voor de uitvoering van het RMP is pragmatisch 

De uitvoering van de deelprogramma’s ligt bij een programmatrekker en een programmateam. De regio 

heeft dit nog niet structureel geregeld. De regio zoekt nog naar de meest geschikte organisatievorm voor  

samenwerking op de uitwerking en uitvoering. De zoektocht naar een nieuwe governance is niet op tijd 

klaar om op te nemen in het RMP. Het is noodzakelijk om de tijd te nemen voor consultatie van de 

gemeenteraden en partners. 

Voor het programmamanagement zoeken we dus nog naar de meest geschikte vorm. Voor nu kijken we per 

programma hoe we het programmamanagement het beste kunnen vormgeven.  
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1.3. Uitgangspunten RMP 

We borduren voort op de Bereikbaarheidsagenda 

De afspraken uit 2016 zijn nog actueel. Maar we beseffen nu beter dat de voorgestelde maatregelen de 

eerste stappen zijn op weg naar een ander mobiliteitssysteem. Op diverse fronten wordt daaraan gewerkt, 

zoals in het programmateam ZO slim bereikbaar, het BO-MIRT, de samenwerking met rijk en provincie in 

SmartwayZ.NL en het uitvoeringsprogramma Brainport Bereikbaar.  

 

In het RMP van 2022 ligt de focus op direct uitvoerbare projecten die passen bij ons beeld van de 

mobiliteitstransitie 

Het is onze ambitie om van het RMP een compleet meerjarig programma te maken.  Voor het RMP 2022 

gaat dit niet geheel lukken. Daar waar mogelijk wordt al wel een doorkijk gegeven naar 2023 en 2024. De 

echte slag naar een meerjarig pakket  maken we in 2022 met de uitwerking van een meerjarige 

Mobiliteitsagenda en het Toekomstbeeld Mobiliteit  2040. Dan hebben we ook een beter beeld van de 

uitwerking van de elf deelopgaves die zijn belegd in de MIRT-opgave Brainport  voor de 

gemeenschappelijke ambitie Verstedelijking en Mobiliteit (Transformatie en transitie) zijn uitgewerkt. Dat is 

inclusief een ontwikkelpad dat prioritering en samenhang weergeeft van de verschillende oplossingen en 

maatregelen. 

 

De (deel)programma’s van het RMP bestaan uit regionale projecten 

De gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en de provincie hebben samen het Regionale 

Mobiliteitsprogramma opgesteld. Gemeenten (en provincie) hebben hiervoor projecten kunnen aandragen 

waarvan zij vinden dat uitvoering regionale doelen dient. 

 

De projecten passen binnen de (deel)programma’s van de RMA 

In het RMA zijn (deel)programma’s opgenomen waarbinnen alle projecten moeten passen. Projecten die 

passen in meerdere deelprogramma’s worden opgesplitst, of geplaatst in een nieuw deelprogramma 

“synergie”. 

 

We streven naar een grote samenhang tussen projecten in een programma 

Misschien wel het grootste voordeel van het RMP is dat de samenhang tussen projecten inzichtelijk wordt, 

of juist het ontbreken daarvan. De projecten in een deelprogramma moeten een relatie hebben. We zoeken 

naar een dergelijke relatie in inhoud en aansturing. 

 

Het RMP maakt duidelijk wie welke inspanning levert in een (deel)programma 

De wijze van financiering wordt aangeven (Rijk, Provincie, gemeenten, …) in het RMP. Voor inspanningen 

als het leveren van capaciteit voor de uitvoering, wordt opgenomen wie wat doet. 

Provincie, regio, regiogemeenten en eventuele andere partners maken duidelijke afspraken over de 

gezamenlijke bekostiging van de (deel)programma’s. Bij de bekostiging van de (deel)programma’s draagt 

iedere partij bij naar gelang van belang en verantwoordelijkheid. Dat kan per (deel)programma verschillen; 
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2. Grondslagen voor keuzes 

2.1. Prioritering 

Transitie naar een ander mobiliteitssysteem is nodig 

We stellen hogere eisen aan onze woon- en verblijfsomgeving, met een minder dominante rol voor 

mobiliteit in de openbare ruimte, zeker in de omgeving in de regio waar met verstedelijking een 

schaalsprong wordt gemaakt. Mobiliteit moet ook een bijdrage gaan leveren aan het bereiken van 

duurzaamheidsdoelen.  

Technische en maatschappelijke ontwikkelingen maken veranderingen niet alleen mogelijk, ze jagen deze 

ook aan. We werken aan transitie van het mobiliteitssysteem van nu naar dat van de toekomst.,  

 

De regio is zich ervan bewust dat een mobiliteitstransitie gaande is en beweegt mee 

Een fijnmazig stedelijk netwerk, inclusief de daarbij passende mobiliteitsdiensten, dat past bij onze ambities 

voor de toekomst, is in ontwikkeling. Net als de onderdelen van het regionale mobiliteitssysteem die ervoor 

moeten zorgen dat ook waar het netwerk minder fijnmazig is, er toch voldoende reismogelijkheden zijn. En 

onderdelen die ervoor zorgen dat het mobiliteitssyteem als één geheel functioneert. 

 

Lopende initiatieven en vastgesteld beleid geven richting voor keuzes 

De uitvoeringsorganisatie Brainport Bereikbaar gaat voortvarend verder en we gebruiken deze als vliegwiel 

om de uitvoeringskracht die nodig is voor het waarmaken van onze ambities verder te vergroten. Hetzelfde 

geldt voor de korte-termijn-aanpak van Randweg A2. We intensiveren hiervoor de samenwerking tussen 

deze initiatieven, 

In de subregio’s wordt nagedacht over wat de mobiliteitstransitie vraagt. Hiermee wordt duidelijk hoe en 

welke maateregel met elkaar samenhangen en ook zo moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld hubs in 

combinatie met modaliteiten, werkgevers, etc.). 

 

Er is geen strak prioriteringskader 

De regio is nog niet ver genoeg met het ontwikkelen van een toekomstbeeld. We zitten nog met veel 

vragen. Wat is de stip op horizon? Wat is de weg daarnaar toe? Welke projecten vragen hierbij 

ondersteuning, hoe en in welke volgorde? Medio 2022 weten we meer en hopen we breed draagvlak te 

hebben voor de inhoud en het proces van een aanpak. 
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Voor nu hebben we een eerste selectie gemaakt met kwalitatieve criteria 
▪ Financiële afspraken voor infrastructurele projecten maken we alleen voor projecten waarvan de 

uitvoering in 2022 start; 

▪ We nemen alleen projecten op die passen binnen provinciaal beleid (Beleidskader Mobiliteit) en het 

regionaal beleid zoals dat in de RMA is geformuleerd. Projecten worden ingedeeld in de 

(deel)programma’s van de RMA.; 

▪ Voor alle opgenomen projecten geldt dat ze duidelijk een regionaal doel dienen, helpen bij de 

mobiliteitstransitie en uitvoeringsgereed zijn. 

▪ We willen in het verlengde en zeker niet strijdig met lopende initiatieven aan de slag. Daarom zijn 

projecten alleen opgenomen als deze: 

o als no-regret binnen het ontwikkelpad van de mobiliteitstransitie van de MIRT-opgave 

Brainport passen, of; 

o vallen onder de KTA (kortetermijnaanpak) A2 Randweg SmartwayZ.NL en de aanpak A2 

Weert-Eindhoven, of; 

o aansluiten bij de gebiedsgerichte realisatie van de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-

Nederland (Brainport Bereikbaar), of; 

o onderdeel zijn van gemaakte afspraken (bv maatregelenpakket De Run); 

▪ Graag zijn we zo zeker als mogelijk over de uitvoering. Als het gaat om projecten waarbij verschillende 
gemeenten betrokken zijn, zoals een fietspad dat over het grondgebied van diverse gemeenten voert, 
rekenen we erop dat samenhangende uitvoering is geborgd (bijvoorbeeld met bestuurlijke afspraken in 
een BOK). 

▪ Projecten die passen in bestaande programma’s worden daar ook ingedeeld. 

2.2. Structuurversterkende opgaven 

Er zijn door de regio opgaven benoemd die vooruitlopend op de nieuwe RMA  en voor nu 

beschouwd kunnen worden als actuele structuurversterkende opgave 

▪ Uitvoering projecten Bereikbaarheidsagenda 

o Bundelroutes 

o Brainport Bereikbaar 

o Eindhoven Internationale Knoop XL 

▪ Korte termijn aanpak A2 Randweg 2020 – 2026  

o 2022 afspraken maken over regionale middelen  

▪ Maatregelenpakken De Run 

▪ Verkeersveiligheidsmaatregelen 

▪ Netwerk doorfietsroutes 

▪ Versterken van het regionale OV-netwerk in combinatie met ontwikkeling mobiliteitshubs (in lijn met de 

regionale uitwerking Toekomstbeeld OV en Brainportlijn) 

▪ OV Traverse Aalst / Oude N69 

▪ N69 zuid 

Projecten die deel uitmaken van zo’n structuurversterkende opgave, hebben een streepje voor.  
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2.2.1. Brainport Bereikbaar 

Brainport Bereikbaar richt zich op verbeteren en optimaliseren van de doorstroming en bereikbaarheid in de 

Brainportregio door het faciliteren en stimuleren van slimme en vernieuwende mobiliteitsoplossingen. In 

deze organisatie bundelen de partners ZO Slim Bereikbaar en SmartwayZ.NL hun krachten en wordt er 

intensief samengewerkt met onder andere kennisinstellingen en werkgevers . In de periode 2021-2023 

voert Brainport Bereikbaar 11 samenhangende projecten uit in verschillende woongebieden, werklocaties, 

stads- en dorpscentra, het buitengebied en op de corridors in Zuidoost Brabant. 

Voor meer informatie zie www.brainportbereikbaar.nl. Een initiële uitwerking van de projecten voor 2022 is 

opgenomen in paragraaf 3.2. Brainport Bereikbaar werkt op dit moment aan de jaarplannen/ projectplannen 

voor 2022-2023. Deze zullen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Poho Mobiliteit MRE en 

Programmaraad SmartwayZ.NL in Q1 van 2022. 

2.2.2. Eindhoven Internationale Knoop XL 

Het gebied rond het station ondergaat in 20 jaar een gedaanteverwisseling en ontwikkelt zich de komende 
jaren verder tot het hart van Brainport Eindhoven. Veel bouwplannen en gebiedsontwikkelingen staan op 
stapel, waaronder de stationszone. 
 
Een deel van de veranderingen is gerelateerd aan mobiliteit. Eén van de projecten is de realisatie van 
Fietsenstalling Stationsplein Zuid, dat start in 2024. Omdat dit een forse investering vraagt en omdat de 
regio hiervoor een forse bijdrage vraagt van de provincie, is het opgenomen in dit RMP 

2.2.3. Kortetermijnmaatregelen A2 Randweg Eindhoven 

Een pakket maatregelen dat direct werkt is nu nodig 

De mobiliteitstransitie is een ontwikkeling over een langere termijn. In deze ontwikkelperiode wil de regio 

blijven functioneren. Op en om de A2 Randweg Eindhoven zijn hiervoor nu maatregelen nodig om de 

doorstroming op de A2 Randweg en bereikbaarheid van de daaraan gelegen economische toplocaties tot 

2030 op acceptabel niveau te houden. 

Bij voorkeur werken deze maatregelen direct, hebben ze dus een ‘no regret’ karakter, zijn ze toekomstvast 

en passen ze bij de langere termijnmaatregelen die horen bij de mobiliteitstransitie. 

 

Samenhang maakt dat het werkt 

Het pakket combineert een beter functionerende infrastructuur ( door kleine infrastructurele maatregelen en 

beter benutten van asfalt) met maatregelen die zorgen voor minder autoverkeer en een verbeterde 

bereikbaarheid per fiets en OV.. 

 

  

https://www.smartwayz.nl/media/2215/namen-en-contactinfo_smartwayz_brainport-bereikbaar-schema_digitoegankelijk_02.pdf
http://www.brainportbereikbaar.nl/
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We zijn al aan de slag gegaan met een uitgebreid pakket 

De uitvoering van het pakket aan maatregelen is voorzien in de periode 2022-2026. De maatregelen 

samengevat:  

▪ Werkgeversbenadering (€ 2.000.000), in samenwerking met Brainport Bereikbaar. 

▪ Mobiliteitshubs (6 regionale mobiliteitshubs) (€ 50.000.000) 

▪ Realisatie (Snel)fietsroutes (€ 118.000.000) 

o Snelfietsroute Oirschot - Best - Son en Breugel (gedeelte van F58 Tilburg - Eindhoven) – Beek en 

Donk 

o Snelfietsroute Boxtel - Best - Eindhoven (gedeelte van F2 vanaf ’s-Hertogenbosch)  

o Fietsroute Oirschot - Best (NS) 

o Doorfietsroute Veghel - Son – Eindhoven 

o Fietsroute Sint-Oedenrode – Ekkersrijt 

o Doorfietsroute Oirschot - Eindhoven (Groene Corridor) 

o Reusel - Eersel - Veldhoven - Eindhoven  

o Bergeijk - Veldhoven - Eindhoven  

o Eersel – Duynenwater 

o Best - Veldhoven - De Run 

o Veldhoven - de Run - High Tech Campus (deels opgenomen in maatregelenpakket De Run) 

▪ Kleine infrastructurele maatregelen A50 (doorstroming op de aansluitingen), A2 en optimalisatie 

aansluitingen N2 (€ 900.000) 

▪ Optimalisatie aansluitingen N2 (€ 5.400.000) 

▪ Verleggen weefvakken A2 (tussen Batadorp en de Hogt) (€ 5.000.000) 

▪ Bypasses knooppunt Leenderheide (€ 1.060.000) 

▪ Busbaan op vluchtstrook A50 (wegvak tussen Ekkersrijt en Eerde) (€ 500.000) 

 

Over de financiering van het gehele korte termijn pakket A2 Randweg Eindhoven worden in de loop van 
2022 afspraken gemaakt tussen Rijk, Provincie en de regio. 

2.2.4. Integraal pakket Bereikbaarheid De Run 

De campus De Run (Veldhoven) heeft te maken met een sterke groei. Een deelopgave van SmartwayZ.NL 

(Maatregelenpakket De Run) is erop gericht om de campus bereikbaar te maken en houden bij de enorme 

groei. Het pakket bestaat uit diverse maatregelen: 

▪ Stimuleren fietsgebruik met werkgeversmaatregelen en verbetering van fietspaden en bewegwijzering; 

▪ Stimuleren gebruik OV door werkgeversmaatregelen; 

▪ Aanpassingen aan nabijgelegen wegginfrastructuur. 

De in een  intentieverklaring van I&W, Provincie Noord-Brabant, Veldhoven, Eindhoven en ASML 

opgenomen maatregelen worden onderscheiden in korte termijn maatregelen (2018-2022), middellange 

(2021-2025) en lange termijn maatregelen. 
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Voor de uitvoering van de kortetermijnmaatregelen is een gezamenlijk budget beschikbaar gesteld van 

€ 50 mln. In het pakket zitten veel maatregelen die zijn gericht op het verminderen van automobiliteit op de 

locatie: 

▪ Parkeren op afstand, vooruitlopend op de realisatie hubs, met 2.500 parkeerplaatsen bij Duynenwater 

bij Eersel, als de realisatie van definitieve hubs niet snel mogelijk is, 2.500 parkeerplaatsen elders in de 

regio; 

▪ Collectief (Besloten) Vervoer voor ASML, Philips, DAF Trucks, VDL, ASML, MMC, Fontys en TU/e en 

het upgraden van de bestaande buslijnen; 

In het pakket zijn twee grotere infrastructurele maatregelen opgenomen om de ontsluiting van De Run te 

verbeteren (Kempenbaan West (aanbesteding en Kempenbaan Oost). 

Voor de kortetermijnmaatregelen bedragen de kosten € 54.990.000 (€ 47.800.000 na BTW) waarvan 

€ 12.500.000 door PNB en € 12.500.000 door ASML, € 10.300.000,- door het Rijk, € 8.305.000 door 

Veldhoven en € 4.195.000 door Eindhoven worden gefinancierd. 

2.2.5. Aanpak Bundelroutes 

De projecten die in paragraaf 3.1.6 zijn beschreven, zijn een uitwerking van de afspraken van het 

Bereikbaarheidsakkoord.  

2.2.6. Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is één van de speerpunten van provincie en regio. Een deel van de middelen die de 

provincie investeert in de Brabantse regio’s is gereserveerd voor verkeersveiligheid en ook de regio 

investeert in een regionale verkeersveiligheidsaanpak. Omdat verkeersveiligheid een apart programma is in 

dit RMP verwijzen we naar het betreffende deelprogramma (zie paragraaf 3.3). 

2.2.7. Netwerk doorfietsroutes 

De mobiliteitstransitie maakt de rol van de fiets nog belangrijker. Omdat fiets een apart deel programma is 

in dit RMP verwijzen we naar het betreffende deelprogramma (zie subparagraaf 3.1.1). 

2.2.8. HOV-traverse Aalst 

In 2012 is een gebiedsakkoord gesloten over een nieuw tracé voor de N69 dat de kommen van 

Valkenswaard en Aalst zou ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer. Dit najaar is het nieuwe tracé in 

gebruik genomen. De afspraken over de overdracht aan de gemeenten en de aanpassen van het oude 

tracé aan de huidige functie zijn nu aan de beurt. 

Onderdeel van de afspraken is het verbeteren van de doorstroming van het Hoogwaardige openbaar 

vervoer (HOV) over de route en het versterken van knooppunten (hubs). Hiermee wordt in 2022 gestart in 

de kom van Aalst.  

Het HOV-deel uit de raming bedraagt € 8,8 mln. De provincie is bereid om daarvan 50% voor haar rekening 

te nemen. Met daarnaast de kredietreserveringen van de gemeente Waalre is daarmee de bekostiging van 

het project compleet. 
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2.2.9. N69-zuid 

De N69 heeft sinds 2021 met de Westparallel een nieuw tracé tussen het hoofdwegennet en de Luikerweg 

bij de Malpie. De N69 sluit in België aan op autoweg N74. Voor de N69-zuid is een verkenning opgeleverd 

conform de afspraak in het gebiedsakkoord. Bij deze verkenning is gezocht naar de combinatie tussen een 

goede gebiedsontsluitende verbinding tussen de Westparallel en de N74 Belgische grens, een duurzaam 

veilige verbinding en nu bekende groen/blauwe opgaven. Deze N69-verbinding maakt onderdeel uit van het 

regionaal wegennet uit het beleidskader Mobiliteit van de provincie en scoort gemiddeld op gebied van het 

risico op verkeersonveiligheid in de regio Zuidoost en zal rond 2030 toe zijn aan vervanging. Daarnaast 

wordt in het gebied rondom de N69 de komende jaren de uitvoering van de GGA (groen/blauw) verder 

vormgegeven en uitgevoerd.   

De N69 is vooral een integrale opgave en minder vanuit mobiliteit structuurversterkend in vergelijking met 

andere opgaven in de regio. Positionering van de N69 als onderdeel van de GGA-aanpak is daarbij 

passend, waarbij de kansen voor met name verkeersveiligheid meegenomen moeten worden. 

De provincie geeft vanuit Mobiliteit de opdracht mee in het GGA Grenscorridor proces om naast de 

resultaten van de verkenning, óók de reguliere vervangingsinvestering en een gefaseerde aanpak verder uit 

te werken. Op deze manier wordt geborgd dat elke in de toekomst gekozen investering rond de N69-Zuid 

ruimtelijk en procedureel zou kunnen. Vanuit de regio is de wens aanwezig om dit weggedeelte dezelfde 

kwaliteit te geven als de Westparallel.  
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3. Programma’s regionaal mobiliteitsprogramma   

 

De vier strategielijnen van het RMA 2020 beschouwen we als programma 

▪ Een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem bouwen om de mobiliteit van nu en in de toekomst 

te organiseren. We verbinden netwerken en bouwen het mobiliteitssysteem van de toekomst. Hiermee 

kan iedereen zich van a naar b verplaatsen. 

▪ Het stap voor stap realiseren van een slim en vernieuwend mobiliteitssysteem. We gebruiken de 

bestaande infrastructuur op een slimme manier. Dat doen we door gebruik te maken van data en te 

investeren investeren in pilots, slimme mobiliteitsoplossingen en blijvende gedragsverandering. 

▪ Het duurzaam maken van mobiliteit. We zorgen voor een schoon en stil mobiliteitssysteem waarmee 

je op een gezonde manier reist. We stimuleren het gebruik van ‘schone’ vervoersmiddelen en 

duurzame energie. In de leefomgeving is er geen overlast van het verkeer. 

▪ Het zo veilig mogelijk maken van mobiliteit voor de verkeersdeelnemers én de inwoners en 

bezoekers van de regio. In de Metropoolregio streven gemeenten en provincie naar 0 

verkeersslachtoffers. 

In dit RMP plaatsen we projecten onder deze programma’s en eventueel deelprogramma’s daarvan. 

3.1. Programma ‘Robuust, betrouwbaar mobiliteitssysteem voor iedereen’ 

Binnen het deelprogramma ‘robuust’ is het moeilijk om een prioritering aan te brengen in projecten. De 

projecten zijn moeilijk te vergelijken zijn en de bijdrage aan de mobiliteitstransitie is zonder actueel 

strategisch kader moeilijk te bepalen. De regio is nog bezig met het Toekomstbeeld Mobiliteit 2040, het 

RMA 2022 en we weten nog niet wat er uit de gesprekken van het BO-MIRT gaat komen.  

Toch zijn op basis van de reeds genoemde structuurversterkende opgaves en huidige inzichten projecten 

opgenomen in dit programma die we beschouwen als ‘no-regret maatregelen’.  

 

  
Robuust, betrouwbaar en voor iedereen beschikbaar mobiliteitssysteem 

bouwen 

  Omschrijving   Een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem bouwen om de mobiliteit van nu 

en in de toekomst te organiseren. We verbinden netwerken en bouwen het 

mobiliteitssysteem van de toekomst. Hiermee kan iedereen zich van a naar b 

verplaatsen. 

  Onderbouwing 

opname in RMP 

  Het programma is opgesplitst in:  

• Robuuste randen en hoofdwegennet 

• Goede Inprikkers 

• Goede bundelroutes 

• Goed fietsnetwerk 

• Goed Openbaar Vervoer 

• Goed netwerk van multimodale mobiliteitshubs 
Onderbouwing van deze onderwerpen is per deelprogramma nader omschreven.  

  Wijze van 

prioritering 

 
Voldoend aan kwalitatieve discriminerende criteria (zie paragraaf 2.1): 

▪ uitvoeringsgereed /  start in 2022; 

▪ passend binnen provinciaal beleid (Beleidskader Mobiliteit); 

▪ passend binnen het regionaal beleid van het RMA; 

▪ regionaal doel dienend, nodig voor de mobiliteitstransitie; 

▪ in het verlengde van en zeker niet strijdig met lopende initiatieven aan de slag. 
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Governance 

  Trekker 

deelprogramma 

  Interim Bestuurlijk: 

Voorzitter Poho 

Mathijs Kuijken 

Interim Ambtelijk: procesmanager ZO Slim Bereikbaar en 

Berry de Jong (MRE) 

  Team   Provincie: Arwina de 

Boer 

stakeholders 

  Penvoerder 
 

Regio interim procesmanager ZO Slim Bereikbaar en Berry de Jong 

Totaal financieel overzicht strategielijn  

Overzicht sub- 

programma’s score 1 

projecten  

Totale investering  Bijdrage provincie Bijdrage 

gemeenten/regio 

Bijdrage derden 

Robuuste randen en 

hoofdwegennetwerk  

pm pm pm pm 

Goede inprikkers  0 0 0 0 

Goede bundelroutes  0 0 0 0 

Goed fietsnetwerk  € 3.343.000 € 1.502.500 € 1.840.500 0 

Goed Openbaar 

Vervoer  

€ 28.364.647 € 15.135.147 € 13.229.500 0 

Goed netwerk 

multimodale HUBs 

€ 558.000 € 279.000 € 279.000 0 

Totaal gevraagd     

Totaal gezamenlijk 

vastgesteld tijdens 

ontwikkeldag 

€ 32.925.647 € 17.094.647 € 15.840.000 pm 

Kasritme - Niet van toepassing, gaat alleen over 2022  
 

Wijze van beschikbaar 

stellen 

Regio/gemeente met betrekking tot gemeentelijke bijdragen 

- Per project gefinancierd vanuit de gemeentebegroting.  

- Regio en provincie spreken af: 

▪ De provinciale bijdragen in 2022 zullen per project worden 

verstrekt op aangeven van de deelprogrammatrekker en na 

instemming van de provinciale vertegenwoordiger. 

▪ Voor het aanvragen van een projectbijdrage zal het projectfiche 

worden gebruikt zoals opgenomen in de bijdrageregeling. 

▪ De deelprogrammatrekker is verantwoordelijk voor het volgen van 

de afgesproken procedures en het bepalen of aan de 

randvoorwaarden is voldaan.  

Verantwoording 

Kwaliteitsmanagement Het kwaliteitsmanagement wordt binnen een half jaar nader uitgewerkt (door trekker 

en team). Bij voorkeur is dit een uitwerking van het advies voor de governance van 

AEF. 

Wijze van 

verantwoording van 

uitgaven 

De bijdrage van de provincie is een ‘vast’ (fixed) bedrag. De wijze van verantwoording 

wordt binnen een half jaar uitgewerkt. 
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3.1.1. Deelprogramma ‘Robuust fietsnetwerk’ 

We nemen in het RMP alleen fietsprojecten op met een onmiskenbaar regionaal karakter 

Er is een groot aantal fietsprojecten ingediend voor het RMP. We kiezen ervoor om in het RMP op dit 

moment alleen projecten op te nemen die onmiskenbaar een regionaal karakter hebben.  

De regio heeft echter nog geen vastgesteld netwerk beschikbaar als toetsingskader.  

 

We gaan voor nu uit van het Beleidskader Mobiliteit 

De provincie heeft wel een netwerk benoemd dat geschikt is als toetsingskader voor provinciale bijdrage.  

De regio vraagt aan de provincie om bij te dragen aan schakels van dit netwerk, Deze schakels worden 

opgenomen in het deelprogramma fiets. Ook fietsenstallingen bij regionale bestemmingen kunnen deel 

uitmaken van het deelprogramma fiets in het RMA 2022, temeer dit een nadrukkelijk speerpunt is in het 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets. 

Op dit moment vraagt de regio de provincie niet om bij te dragen aan andere voor de regio ook belangrijke 

schakels. 

 

 
Afbeelding 1. Fietsnetwerk Beleidskader Mobiliteit provincie Noord-Brabant 

 

Een bijdrage van de provincie is alleen mogelijk met een BBOK en er moet zicht zijn op 
daadwerkelijke uitvoering in 2022 of 2023. 
De provincie hecht aan afspraken over de realisatie van complete verbindingen. Haar investeringen aan 

schakels moeten bijdragen aan de realisatie van een complete verbinding. Daarom stelt de provincie als 
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voorwaarde voor de bijdrage aan projecten dat er per verbinding concrete afspraken zijn gemaakt en 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (BOK). In uitzonderlijke gevallen is een bijdrage mogelijk 

als een BOK nog in de maak is. 

 

We anticiperen op het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

Op nationale schaal wordt met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets aan het Rijk gevraagd om een financiële 

impuls te geven aan een schaalsprong fiets. Mede hiervoor maakt de regio een regionaal fietsbeleid 

inclusief de ambitie voor een robuust regionaal fietsnet. Dit wordt gekoppeld aan het RMA 2022. 

Het regionaal fietsnetwerk wordt opgesteld in overleg met de provincie en is onderdeel van landsdelige 

input die onder regie van de provincies Noord-Brabant en Limburg wordt opgesteld.  

Op basis van het netwerk en het regionale fietsbeleid dat in ontwikkeling is, gaan regio en provincie medio 

2022 met elkaar in gesprek over de samenstelling van het netwerk en de gefaseerde uitvoering van het 

netwerk. 

Het is onbekend of en wanneer het Nationaal Toekomstbeeld Fiets leidt tot een impulsregeling Fiets van het 

Rijk. We streven ernaar om eventuele rijksmiddelen binnen te halen voor een extra impuls voor de 

fietsinfrastructuur en zo een flinke stap te kunnen zetten in de schaalsprong fiets. 

 

In het RMP zijn maar enkele fietsprojecten opgenomen 

Tijdens de Ontwikkeldag is geconstateerd dat voor géén van de ingediende projecten de afspraken tussen 

de betreffende partijen voor de realisatie van een complete verbinding ver genoeg gaan. Uitdaging voor de 

regio is dat in 2022 voor alle verbindingen waarvoor de provincie een financiële verantwoordelijkheid voelt, 

toezeggingen worden gedaan door alle betrokken partijen. 

Onder voorwaarden van een spoedige realisatie van een BOK (bestuursovereenkomst), worden de 

volgende projecten met een bijdrage van provincie en regio nu opgenomen. 
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Fietsprojecten die regio wil opnemen in deelprogramma Robuust fietsnetwerk 

 

project trekker projectkosten 

in € x 1.000 

(indicatieve) bijdrage in 

€ x 1.000 

gemeente 

(e.a.) 

provincie 

F2 opstellen BOK  Boxtel    

F58 opstellen BOK Hart van Brabant    

F58, doorfietsroute Wilhelminakanaal,  

tracédeel Dijkpad Best - Oirschot 

Best & Oirschot 844 422 422  

F58 

doorfietsroute Wihelminakanaal: Beatrixbrug 

(onderzoek) 

Best 25 12,5 12,5 

Snelfietsroute F58  Wilhelminakanaal  

Deel Aarle-Son (onderzoek) 

Oirschot 25 12,5 12,5 

Snelfietsroute Gemert-Eindhoven  

opstellen BOK  

    

Snelfietsroute Gemert-Eindhoven  

deel Nuenen (onderzoek) 

Nuenen c.a. 25 12,5 12,5 

Snelle fietsverbinding De Kempen 

opstellen BOK 

Bergeijk    

Snelle fietsverbinding De Kempen, 

tracédeel Reusel 

Reusel- 

De Mierden 

536 268 268 

Snelle fietsverbinding De Kempen 

Tracédeel Bergeijk 

Bergeijk 1.500 750 750 

Snelle fietsroute Helmond-Deurne 

opstellen BOK  

Helmond    

Snelfietsroute Helmond – Deurne 

deel Helmond1 

Helmond 338 338 0 

Snelfietsroute De Run opstellen BOK      

Fietsonderdoorgang De Run 4200 / 4500 

(onderzoek) 

Veldhoven 25 12,5 12,5 

Fietstunnel N69-Locht (onderzoek) Anders 25 12,5 12,5 

TOTAAL  3.343 1.840,5 1.502,5 

 

Voor de cursieve projecten geldt dat voor een bijdrage van de provincie op korte termijn aan nader te 

specificeren voorwaarden (bestuurlijke afspraken voor het gehele traject) moet worden voldaan. 

Fietsprojecten waaraan provincie nu niet wil bijdragen zijn niet opgenomen in de tabel.  

 

  

 
1 Provincie ziet het volledig financieren van het tracédeel langs de provinciale weg als haar bijdrage 
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In de komende jaren wil de regio een aantal grote fietsprojecten realiseren 

In dit RMP schetsen we nog niet wat de plannen voor de komende jaren zijn. Een uitzondering maken we 

voor de ondergrondse fietsenstalling bij station Eindhoven CS (5.400 plaatsen, inclusief verbinding met het 

station). De kosten bedragen € 30 mln met een beoogde verdeling van de kosten tussen gemeente 

(€ 9 mln), provincie (€ 9 mln) en Rijk (€ 12 mln). 

 
 

Deelprogramma Goed fietsnetwerk  

  omschrijving   De fiets speelt een belangrijke rol bij de mobiliteitstransitie. We willen een 
schaalsprong maken. Daarom willen we fietsers een goed regionaal 
fietsnetwerk bieden. Rijd je op dit netwerk, dan fiets je snel, comfortabel, direct 
en veilig naar je bestemming. De economische topbestemmingen van onze 
regio zijn goed ontsloten vanaf het fietsnetwerk. Net als de ‘mobiliteitshubs’ 
waar de fietser overstapt op een ander vervoermiddel. 

  onderbouwing 
opname in RMP 

  Regio en provincie bepalen samen in welke snelfietsroutes zij nu investeren. 
Dat is in schakels van het netwerk dat in het Beleidskader Mobiliteit van de 
provincie is opgenomen, en voor nu  

- alléén in schakels die in 2022 en 2023 uitgevoerd worden en  

- onder de voorwaarde dat er afspraken (BOK’s) zijn die moeten leiden tot 
realisatie van de hele verbinding waar de schakels deel van uitmaken. 

Financieel 

     totaal bijdrage 
provincie 

bijdrage 
gemeenten/regio 

bijdrage derden 

  Totaal gevraagd   21.334.000 10.519.000 10.826.000 0 

 Totaal gezamenlijk 
vastgesteld tijdens 
ontwikkeldag 

 3.343.000 1.502.500 1.840.500 0 

 

3.1.2. Deelprogramma ‘Robuust netwerk van mobiliteitshubs’ 

We zien mobiliteitshubs als een succesfactor voor noodzakelijke multimodale verplaatsingen  

Het combineren van verschillende vervoerswijzen in één verplaatsing, haalt op probleemlocaties de druk 

van het mobiliteitssysteem en voegt verplaatsingsmogelijkheden toe. Mobiliteitshubs hebben hierin als 

schakel een belangrijke plaats in een nieuw en robuust mobiliteitssysteem in Zuidoost-Brabant.  

 

Op verschillende schaalniveaus hebben we hubs nodig 

Op regionale schaal zijn mobiliteitshubs hoogwaardige transferpunten voor automobilisten en belangrijk 

schakels in de ontwikkeling onze regionale OV-systeem (OV Toekomstbeeld en Brainportlijn). Op lokale en 

microscopische schaal zijn het kleinschalige overstappunten aan zowel de herkomst- als bestemmingszijde 

en/of locaties voor het faciliteren van het snel toenemende aanbod aan deelmobiliteit  
 

In de regio zit veel energie op de ontwikkeling van Mobiliteitshubs. 

Er zijn veel lopende initiatieven en projecten met mobiliteitshubs variërend van lokaal tot regionaal niveau 

en van verkenning tot realisatie. We zien dat ook terug in de voorstellen die zijn ingediend voor het RMP 

2022 en verder.  
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Een zekere mate van regie en sturing op de ontwikkeling van mobiliteitshubs is gewenst 

Mobiliteitshubs vragen om een top-down sturing en tegelijkertijd een bottom-up voeding. Top down vanuit 

het idee van interoperabiliteit, herkenbaarheid en de netwerk- en systeemambitie. Bottom up omdat we nu 

eenmaal nog weinig weten, en we dus aan de slag moeten. Leren en experimenten is immers een 

belangrijk principe in een transitiepad. 

 
We werken aan een overzichtelijke, systeemgerichte uitwerking en realisatie van Mobiliteitshubs 

De ontwikkeling van hubs op regionaal, lokaal en microscopisch niveau moeten in samenhang worden 

bekeken. Hiervoor werkt de regio aan een voorstel voor het opstellen van een tactisch ontwikkelplan voor 

het netwerk van mobiliteitshubs in Zuidoost Brabant. Dit voorstel leggen we naar verwachting voor aan het 

Poho Mobiliteit van februari 2022. Hiermee zoeken we aansluiting bij vergelijkbare trajecten in West-

Brabant en Noord-Brabant 

 

Gebaseerd op de eerste contouren van een overkoepelend voorstel stellen we de volgende aanpak 

voor: 

 
▪ In 2022 wordt een tactisch Ontwikkelplan Netwerk Mobiliteitshubs in de regio Zuidoost Brabant 

uitgewerkt: 

In dit tactische ontwikkelplan, dat regio en provincie samen opstellen, kijken we naar de ontwikkeling 

van het totale interoperabele en samenhangende netwerk van mobiliteitshubs in onze regio. Waarin 

systeemdenken en mobiliteitstransitie centraal staan. De kaders worden gevormd door het 

Toekomstbeeld OV, de MIRT-opgave Brainport en diverse studies die in de afgelopen periode hebben 

plaatsgevonden (o.a. Ontwikkelplan Regionale Mobiliteitshubs, visie De Kempen en hub strategie 

Eindhoven). De uitwerking is vergelijkbaar met de ontwikkelplannen die de provincie al heeft laten 

opstellen/ aan het opstellen is voor de West-Brabant en Noord-Brabant (in het kader van de OV-

concessievernieuwing). We stemmen met het programmateam van de Bereikbaarheidsagenda/ Zo Slim 

Bereikbaar nog nader af waar we deze opgave in de regio exact gaan beleggen. De samenwerking met 

Brainport Bereikbaar en de provincie is uiteraard evident. 

▪ We gaan door met de planuitwerking van de zes permante regionale Mobiliteitshubs 

Voor drie locaties is de planuitwerking reeds gestart (A67 Eersel – De Kempen, A58 Best/ Oirschot en 

A2 Best). Voor drie andere locaties is de planuitwerking in voorbereiding. Er wordt toegewerkt naar start 

realisatie in 2023. Coördinatie van deze ontwikkeling is centraal en regionaal belegd bij Brainport 

Bereikbaar. 

▪ We starten met de uitwerking van lokale en microscopische hub initiatieven en projecten 

We gaan de verdere uitwerking van lokale en microscopische hub initiatieven en projecten ook centraal 

coördineren. Het is belangrijk om ook op lokaal niveau volop aan de slag te gaan en te experimenten 

met mobiliteitshubs. Ook hier bundelen we de krachten. Regionale sturing en gecoördineerde 

monitoring & evaluatie is hierbij de lijn. Hiermee borgen we het systeemgericht denken, een adaptieve 

ontwikkeling en zorgen we voor meer uitvoeringskracht en capacity building. De daadwerkelijke 

realisatie blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. We stellen voor om de 

coördinatie en monitoring te beleggen bij het programma Brainport Bereikbaar en dit mee te nemen in 

de uitwerking van de projectplannen Brainport Bereikbaar 2022-20223. Voor de realisatie vragen we 

wel om financiering vanuit het RMP. 
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Voor deze aanpak willen we aan de slag met de in de tabel opgenomen projecten 
Niet voor alle projecten ziet de provincie een verantwoordelijkheid voor zichzelf. Voor de studieprojecten 
vraagt de provincie om zaken in samenhang te bekijken. Voor de hubs op het laagste schaalniveau, de 
microhubs, geldt dat de provincie dat schaalniveau niet als haar verantwoordelijkheid ziet. Er volgt nog 
overleg of het innovatieve karakter een (bescheiden) bijdrage van de provincie rechtvaardigt. 
 
 

Deelprogramma Goed netwerk Multimodale Hubs 

  omschrijving   De multimodale mobiliteitshubs combineren verschillende vervoersvormen tot 
een nieuw mobiliteitssysteem. De hubs zorgen voor een betere 
bereikbaarheid en indirect voor een betere leefbaarheid en 
verkeersveiligheid. Reizigers gebruiken het vervoermiddel dat het beste past 
bij de drukte op de weg, de invloed op het milieu en de beschikbare ruimte. 
Het overstappen binnen en tussen vervoerswijzen verloopt soepel.  

  onderbouwing 
opname in RMP 

  • Op verschillende plaatsen wordt nagedacht over een netwerk van 
mobiliteitshubs. De Regionale Uitwerking OV-netwerk Zuid-Nederland en het 
MIRT-onderzoek Brainport zijn de basis voor een regionaal plan. 
Mobiliteitshubs zijn er in verschillende soorten en maten. Onderdeel van de 
Bereikbaarheidsagenda en het Streefbeeld Mobiliteit is een totaal netwerk 
van hubs. Dus inclusief regionale en lokale hubs.   

Financieel 

  Totaal score 1 
projecten  

  totaal bijdrage 
provincie 

bijdrage 
gemeenten/regio 

bijdrage derden 

  Totaal gevraagd   € 1.003.000 € 501.500 € 501.500 0 

 Totaal gezamenlijk 
vastgesteld tijdens 
ontwikkeldag 

 € 558.000 € 279.000 € 279.000 0 

 

In de bovenstaande tabel is het totaal opgenomen van de vier projecten die samen worden opgepakt. De 

onderstaande tabel geeft toelichting op projectniveau. 
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Mobiliteitshubs 

project trekker Koste

n 

in € x 

1.000 

bijdragen 

   Gemeente 

e.a. 

Gevraagd  

aan 

provincie 

Beschik-

baar 

bij 

provincie 

Planuitwerking Netwerk 

Mobiliteitshubs  

(o.a. planuitwerking hubs A67 

Eersel – De Kempen, A58 Best/ 

Oirschot en A2 Best) 

SmartwayZ.NL/  

Brainport 

Bereikbaar 

1000 

 

Reeds beschikt 

Ontwikkelplan mobiliteitshubs en 

deelmobiliteit Zuidoost Brabant 

Regio 

(Brainport 

Bereikbaar) 

100 50 50 50 

Uitwerking/ versnelling lokale en 

microscopisch hub initiatieven en 

projecten (regie en monitoring & 

evaluatie) 

Brainport 

Bereikbaar 

p.m. p.m. p.m. pm 

Netwerk (buurt)hubs voor 

micromobiliteit + realiseren 15 

locaties en stimuleren gebruik 

deelmobiliteit 

(onderdeel Slim en Vernieuwend) 

Eindhoven 200 100 100 0 

Nieuwe bushalte BZOB met hub 

voorzieningen (deelmobiliteit) 

Helmond 200 100 100 100 

Opwaarderen bushalte bij rotonde 

Bavaria in Lieshout 

(fietsenstallingen en 

parkeerplaatsen P+R) 

Laarbeek 218 109 109 109 

Stationsomgeving Best 

(planvorming hub) 

Best 40 20 20 20 

HUB Gemert (onderzoek, vervolg 

voorverkenning) 

(onderdeel Slim en Vernieuwend) 

Gemert-Bakel 25 12,5 12,5 0 

Onderzoek hub / P+R Koningshof 

(Nulplus maatregelen N69 

Veldhoven) 

(onderdeel Slim en Vernieuwend) 

Veldhoven 20 10 10 0 

Deelmobiliteit Brainport Smart 

District 

Helmond 200 100 100 0 

Totaal (x € 1.000)  2.003 501,5 501,5 279 
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3.1.3. Goed OV 

In de regio wordt het HOV-net verder geoptimaliseerd. In 2022 worden hiervoor enkele projecten 
gerealiseerd (HOV Eindhoven-Geldrop, HOV Aalst). 
 
Gestart wordt met HOV3. De uitvoering hiervan neemt meerdere jaren in beslag. De totale kosten bedragen 
naar inschatting € 30 mln, met (beoogde) bijdragen van gemeente (€ 8,4 mln), provincie (€ 9,8 mln) en Rijk 
(€ 11,8 mln). 
 
Voor het besloten busvervoer voor de bereikbaarheid van De Run is een kleine infrastructurele aanpassing 
gewenst. De provincie is bereid om dit te financieren onder de voorwaarde dat de voorziening ook door het 
reguliere OV te gebruiken is. Op termijn, want voor het OV heeft de voorziening nu geen functie. 
 
Daarnaast werken provincie en regio samen aan vernieuwingen in het collectief vervoer. Voor de uitvoering 
van projecten stelt de provincie middelen beschikbaar voor cofinanciering, in 2022 € 455.647.  
Deze middelen worden ingezet om integratie doelgroepenvervoer met gedeelde mobiliteit te stimuleren met: 
▪ Concrete initiatieven op het terrein van Bravo Samen en Bravo Flex; 
▪ Doorontwikkeling van de eigen organisatie richting Bravo Flex (hub- en haltetaxi); 
▪ Verbetering van de mentale toegankelijkheid van gedeelde mobiliteit. 
Projecten die in 2022 lopen zijn vooralsnog: Implementatie ANWB AutoMaatje Cranendonck, onderzoek 
integratie WMO/OV en korte ritten, projectplan pilot vraagafhankelijk Halte-Halte vervoer. Er is (bij de 
provincie) budget voor co-financiering van nog meer projecten. 

 
Optimalisatie van het reguliere openbaar vervoer pakken we op in het Tactisch Ontwikkelteam waarin 
vervoerder, provincie en regio vertegenwoordigd zijn. Er is budget (€ 50.000) beschikbaar onder de noemer 
‘vernieuwing OV’. Projecten voor 2022 zijn: lijn 119 (gepland) en bodycams sociale veiligheid en een nieuw 
betaalsysteem Mobyyou (in overweging). 
 

Er is een roep om te starten met een haalbaarheidsonderzoek om de openbaar vervoerverbindingen tussen 
De Kempen en België (Bladel-Reusel-Turnhout) én tussen De Kempen en Tilburg te verbeteren. Er is een 
sterke samenhang met de gewenste HOV-as Reusel-Eindhoven. Het onderzoek richt zich tevens op de 
mogelijkheden van een directe (lange afstand-)verbinding tussen de metropoolregio Eindhoven en 
Antwerpen, waarbij de bovenregionale mobiliteitshub De Kempen A67 een halte vormt. De provincie ziet 
een dergelijk onderzoek  als onderdeel van reguliere ontwikkelprocessen van het OV. 
 

Deelprogramma Goed Openbaar Vervoer 

omschrijving   Optimalisatie OV en OV-netwerk 

onderbouwing 
opname in RMP 

  • Eén samenhangend OV-systeem voor reizigers; Dit plan is een uitwerking van 
het zuidnederlandse bidbook voor het OV Toekomstbeeld 2040.  

Financieel 
 

  totaal bijdrage 
provincie 

bijdrage 
gemeenten/regio 

bijdrage derden 

Totaal gevraagd    € 40.164.6470   € 15.135.147   € 13.229.500       

Totaal gezamenlijk 
vastgesteld tijdens 
ontwikkeldag 

    € 15.135.147   € 13.229.500  -    
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Goed OV 

project trekker projectkosten 

2022 in €  

bijdragen (in €) 

Gemeente 

e.a. 

Gevraagd  

aan provincie 

Beschikbaar 

bij provincie 

Aanleg HOV en herinrichting 

voormalige N69 

Waalre deel HOV/hubs 

€ 8,8 mln 

(totaal € 15 

mln) 

4.400.000 4.400.000 4.400.000 

HOV Geldrop-Eindhoven, 

deel Eindhoven 

deel 1 van 2 busstrook 

Geldropseweg  

(Canisiuslaan-

gemeentegrens)  

Eindhoven 450.000 225.000 225.000 225.000 

HOV Eindhoven-Geldrop, 

deel Geldrop 

busstrook Geldropseweg  

(Hooge Akker - 

gemeentegrens)  

Geldrop-

Mierlo 

259.000 129.500 129.500 129.500 

HOV 3,  

Woensel naar Eindhoven 

Airport 

(bedragen betreffen het totaal 

voor de periode 2022-2024) 

Eindhoven 30.000.000 8.400.000 9.800.000 9.800.000 

Busdoorsteek Kempenbaan 

bij De Run 7000 (op terrein 

ASML), voor besloten vervoer  

Veldhoven 150.000 75.000 75.000 75.000 

Vernieuwing collectief vervoer divers 455.647 0 455.647 455.647 

Vernieuwing OV (TOT) provincie 50.000 0 50.000 50.000 

Haalbaarheidsonderzoek OV 

tussen De Kempen en regio 

Tilburg en België 

? ? ? ? 0 

Totaal  40.164.647 13.229.500 15.135.147 15.135.147 
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3.1.4. Robuuste randen en hoofdwegennet 

In de regio speelt in 2022 één programma (korte termijn aanpak Randweg A2/N2 Eindhoven) waarin 

projectonderdelen vallen onder dit programma. In 2022 worden hiervoor separaat afspraken gemaakt door 

Rijk, provincie, regiogemeenten en andere partners. 

3.1.5. Inprikkers 

In de Bereikbaarheidsagenda is een categorie ‘inprikkers’ opgenomen vanuit de gedachte dat een 
problematische toegang tot het hoofdwegennet leidt tot ongewenste verkeersstromen. Het gaat daar dus 
om de doorstroming op de wegen die toegang geven op het hoofdwegennet en waar die doorstroming 
problematisch is of dreigt te worden. 
 
De provincie levert hiervoor alleen een bijdrage indien deze inprikkers aan te duiden zijn als 
bereikbaarheidsopgave die een relatie hebben met de netwerkkaart wegen uit Beleidskader Mobiliteit, 
bijvoorbeeld op basis van de (periodieke) knelpuntenanalyses in de gemeenschappelijke regionale 
verkeerskundige teams (RVT’s). 
 
Er zijn geen projecten aangedragen die voldoen aan de criteria. 
 
De onderstaande projecten komen volgens de criteria niet in aanmerking voor een bijdrage als inprikker: 

- Nieuwe Fuutlaan - planstudie nieuwe radiaal (Eindhoven); 

- Verbindingsweg Kempenweg – Eindhovensedijk (Oirschot); 

- Inprikker Eindhoven-A67 Geldrop (extra voorsorteervakken bij de kruispunten 
Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg/Hooge Akker) (Geldrop-Mierlo); 

- Kempenbaan-Oost (Veldhoven); 

- Binderendreef-Knoflookpad (Deurne); 

- Samen mee naar de A2 (Cranendonck); 

- Aanpak kruising Peeleindseweg – N 272 (Laarbeek). 
 

 

Deelprogramma goede inprikkers  

  omschrijving   Inprikkers zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. Wanneer er 

een ontstopping ontstaat, kiezen mensen soms ongewenste andere routes. 

Dit kan zorgen voor files en leefbaarheidsproblemen in de dorpen. Wij 

werken aan goedwerkende inprikkers die het verkeer in goede banen leiden. 

  onderbouwing 

opname in RMP 

  • Het bepalen van de kwaliteit van de inprikkers en het bewaken hiervan. 

• Gemeenten en provincie werken samen aan de kwaliteit van de wegen. 

Onderdeel hiervan zijn: capaciteit, technische kwaliteit, functionaliteit, 

veiligheid en omgevingskwaliteit. 

• Inprikkers en bundelroutes laten leiden naar de robuuste randen als kortste 

route.   

Financieel 

  Totaal score 1 

projecten  

  totaal bijdrage 

provincie 

bijdrage 

gemeenten/regio 

bijdrage derden 

  Totaal gevraagd    € 19.853.253 € 9.926.626 € 9.926.626 0 

 Totaal gezamenlijk 

vastgesteld tijdens 

ontwikkeldag  

  0 0 0 
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3.1.6. Bundelroutes 

Aan de oostkant van onze regio werken gemeente Eindhoven, Helmond, Nuenen, Son & Breugel en 
Laarbeek samen met de Provincie aan het verbeteren van de doorstroming op de Bundelroutes om op die 
manier de negatieve effecten van sluipverkeer terug te dringen en leefbaarheid in de kernen aan de 
oostkant van onze regio te beheersen.  
 
In de afgelopen 3 jaar zijn de maatregelen/ oplossingsrichtingen voor de vijf bundelrouteprojecten nader 
uitgewerkt. Alle voorgestelde maatregelen blijken te voldoen aan de kaders en uitgangspunten van de 
bundelroutes. Dat betekent dat in de komende jaren de nadere planuitwerking wordt opgepakt en wordt 
toegewerkt naar realisatie.  
 
Meest concreet op dit moment zijn de maatregelen aan de bundelroute Eindhoven (realisatie voorzien in 
2022, bijdrage RMP 2021) en het integrale maatregelenpakket voor de bundelroute Nuenen, waarvoor de 
provincie positief staat tegenover de reservering van een bedrag van €10 miljoen (start realisatie 2023).    
 
Onderstaande tabel bevat het complete actuele overzicht: 
 

project trekker projectkosten  Bijdrage Jaar 
uitvoering 

gemeente(n) provincie  

Bundelroutes Nuenen 
Planstudie Nuenen 

Nuenen 
c.a. 

€  26.700.000  € 16.700.000 € 10.000.000 
(reservering) 

2023 e.v. 

Bundelroute 
Eindhoven 
J.F. Kennedylaan – 
Ring Noordoost – 
N270 

Eindhoven € 756.000 € 378.000 € 378.000 
(RMP 2021) 

2022 

Bundelroute Son & 
Breugel. 
2e Aansluiting 
Ekkersrijt 

Son & 
Breugel 

p.m. p.m. p.m. p.m. 

Bundelroute Helmond 
Verkeersvisie 
Helmond 

Helmond p.m. p.m. p.m. p.m. 

Bundelroute Beekse 
Brug/ N615 
N615 /N272 Beek en 
Donk-N279-Gemert 
realisatie (o.a. 
maatregel Beekse 
brug) 

Provincie 
e.a. 

€ 24.000.000 p.m. p.m. 2024 e.v. 
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Deelprogramma goede bundelroutes  

  omschrijving   In dorpen en landelijk gebied voorkomen we sluipverkeer het door verkeer 
samen te brengen op een beperkt aantal ‘bundelroutes’. Door het bundelen 
van verkeer is er minder overlast voor de omgeving. Om mensen een andere 
route te laten nemen zijn grote sturende keuzes nodig. 

  onderbouwing 
opname in RMP 

  • Provincie en regiogemeenten werken samen aan bundelroutes. 

Financieel 

  Totaal score 1 
projecten  

  totaal bijdrage 
provincie 

bijdrage 
gemeenten/regio 

bijdrage derden 

  Totaal gevraagd    0 0 0 0 

 Totaal gezamenlijk 
vastgesteld tijdens 
ontwikkeldag 

  0 0 0 
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3.1.7. Provinciale wegen  

 
De provincie investeert ook als wegbeheerder in de regio 

In de onderstaande tabel zijn de inspanningen voor de komende jaren weergegeven. 

project periode kosten bijdrage provincie Bijdrage 

gemeente(n)  

     

N615 Deense Hoek 

aanpassing kruispunt 

(verkeersveiligheid) 

2022 € 800.000,00 € 400.000,00 € 400.000 

N266 A67-  Someren 

planstudie 

2024 € 300.000 € 300.000,00   

N612 studie Zuidelijke 

ontsluiting 

2022 € 255.000 p.m. p.m. 

N620 A50-A2 uitvoering 2022-

2023 

p.m. p.m.  p.m. 

N284 A67-Reusel 

planstudie-realisatie 

2022 en 

verder 

€ 6.000.000,00 

(totaal 

€ 42.000.000) 

 
  

N69 zuid - studie uitvoering 

na 2024 

    
 

N69 overgedragen 

wegvak 

2022 en 

verder 

€ 3.000.000,00 € 1.500.000,00  € 1.500.000,00 

N270 Deurne - 

Limburgse grens - 

uitvoering 

2023 en 

verder 

p.m. p.m.  p.m. 

N270 Deurne - N279  - 

planstudie 

2023 en 

verder 

p.m. p.m.  p.m. 

N395 gehele weg - 

verkennende studie 

naar komomleidingen 

2022 p.m. p.m. p.m. 

 

Tijdens de Ontwikkeldag van december 2021 is de N620 (Best-Son en Breugel) besproken. Naar aanleiding 
daarvan meldt de provincie dat zij in 2022 start met een opdracht voor groot onderhoud van de hoofdrijbaan 
en kleinschalige verkeerskundige verbeteringen, met een voorlopige planning om deze 2023 te realiseren. 
Met de gemeenten is er overleg hierover in het 1e kwartaal van 2022. In het recent verleden zijn al enkele 
werkzaamheden uitgevoerd (aanpassing fietsoverstek Dutmellapad en onderhoud fietspaden), de nieuwe 
opdracht zal de rest van het wegvak technisch op kwaliteitsniveau brengen.  
De wens van de gemeentes om deze weg in te richten als een Gebiedsontsluitingsweg (GOW) wordt door 
de provincie als niet-haalbaar gezien. Een dergelijke inrichting vraagt een forse ingreep in de omgeving 
(veel bomenkap) en forse aankoop van gronden.  
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3.2. Programma ‘Realiseren van een slim en vernieuwend mobiliteitssysteem’ 

Voor projecten die zijn ingediend voor het programma Slim & Vernieuwd Mobiliteitssysteem is het initiële 

uitgangspunt dat deze mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gebiedsgerichte realisatie 

Smart Mobility Zuidoost Brabant (Brainport Bereikbaar). De provincie kent hiervoor een separate 

bijdrageregeling vanuit het programma SmartwayZ.NL.  

Wij stellen voor het programma Brainport Bereikbaar te vragen de ingediende projecten nader te 

beoordelen en te toetsen en bij positief besluit op te nemen in het jaarprogramma/ jaarplannen Brainport 

Bereikbaar. Ter illustratie zijn de projecten (niet uitputtend) opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Slim en vernieuwend 

project projectkosten 

2022 

Gedragsverandering  

- Mijn Regio Routes - Citizen Science en monitoring en evaluatie mobiliteitspatronen 
en reisgedrag 

€ 346.610 

Werkgeversaanpak  

- Pilot werkgeversaanpak deelmobiliteit werknemers gemeente Helmond € 150.000 

- Werkgeversaanpak Centrum Eindhoven € 150.000 

Innovatieve Vervoerconcepten  

- Vervolg SMARA mobiliteitstransitie De Kempen € 300.000 

- Innovatie en expertisecentrum CCAM  (uitrol FABULOS phase X en koppeling 
Brainportlijn) 

€ 2.000.000 

Uitrol C-ITS  

- ISA Retrofit (onderzoek voor versnellen ISA door inbouw bestaand voertuigenpark) € 300.000 

- Slim Sturen Helmond (ontlasten Kasteeltraverse / N270)  € 150.000 

Slimmer Fietsen  

- Slim fietsen algemeen € 500.000 

- Fietsstimulering/ -community Ehv Noordwest (i.s.m. werkgeversaanpak) € 75.000 

Regionale mobiliteitshubs  

Lokale mobiliteitshubs € 150.000 

- Netwerk (buurt)hubs voor micromobiliteit + realiseren 15 locaties en stimuleren 
gebruik deelmobiliteit 

€ 350.000 

- Nieuwe bushalte BZOB met hub voorzieningen (deelmobiliteit) € 200.000 

- Opwaarderen bushalte bij rotonde Bavaria (fietsenstallingen en parkeerplaatsen 
P+R) 

€ 218.000 

- Stationsomgeving Best (planvorming hub) € 40.000 

- HUB Gemert (onderzoek, vervolg voorverkenning) € 25.000 

- Onderzoek hub / P+R Koningshof (Nulplus maatregelen N69 Veldhoven) € 20.000 

Regionaal Verkeersmanagement 

Optimalisatie van doorstroming met verkeersmanagement 

€ 600.000 

Data pm 

Mobiliteitsstrategie de Kempen uitvoering maatregelenpakket € 500.000 

Deelmobiliteit Brainport Smart District € 200.000  

Totaal € 6.274.610 
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3.3. Programma ‘Duurzaam maken van mobiliteit’ 

In 2021 en 2022 ontwikkelt de regio maatregelen hiervoor in de RMA. De regio heeft nu nog geen concrete 

regionale maatregelen die binnen dit programma passen. 

3.4. Programma ‘Zo veilig mogelijk maken van mobiliteit’ 

We werken met een risicogestuurde aanpak 

Deze regio is daar al ver mee: 

▪ iedere gemeente heeft een recente verkeersveiligheidsanalyse die momenteel concreet wordt gemaakt 
in een lokaal uitvoeringsprogramma; 

▪ we maken een regionaal verkeersveiligheidsplan met als basis de lokale en regionale 
verkeersveiligheidsanalyse; 

▪ we maken een regionaal uitvoeringsprogramma met het regionaal verkeersveiligheidsplan als basis en 
gelijktijdig met het opstellen van de lokale uitvoeringsprogramma’s. 

 

In dit RMP zijn uitsluitend projecten opgenomen die volgen uit de verkeersveiligheidsanalyses 

Volgend jaar gebruiken we de uitvoeringsprogramma’s. Deze zijn nu in de maak. 

  
Zo veilig mogelijk maken van mobiliteit 

  Omschrijving   Het zo veilig mogelijk maken van mobiliteit voor de verkeersdeelnemers én 

de inwoners en bezoekers van de regio. In de Metropoolregio streven 

gemeenten en provincie naar 0 verkeersdoden en -gewonden 

  Onderbouwing 

opname in RMP 

  Het programma is op te splitsen in:  

• Veilig verkeersgedrag 

• Verkeersveiligheid infra  

Onderbouwing van deze onderwerpen is per deelprogramma hieronder nader 

omschreven.  

  Wijze van 

prioritering 

 
Voor de maatregelen gericht op verkeersgedrag is geen prioritering toegepast. 

Iedere gemeente (en de regio) heeft een VerkeersveiligheidsUitvoerings-

programma en met de beschikbare middelen zijn al doe plannen uit te voeren. 

Voor de infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen is per gemeente een 

budget beschikbaar waarmee naar keuze de ingediende projecten (na toetsing 

opgenomen in de lijst) kunnen worden uitgevoerd met een minimale bijdrage 

van 50% van de gemeente en een maximale bijdrage van provincie (eventueel 

vermeerderd met een bijdrage van het Rijk) van 50%.   

Governance 

  Trekker 

deelprogramma 

  Bestuurlijk: Helm Verhees  Interim Ambtelijk: Berry de Jong 

  Team   Gedrag: Paul Konings 

(Veldhoven), Marieke 

Hoogendoorn (Eindhoven), 

Michiel Schepens, Berry de 

Jong (MRE) 

stakeholders 

  Penvoerder 
 

Regio interim Berry de Jong en provincie Noord-Brabant Michiel Schepens  
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Totaal financieel overzicht strategielijn  

Overzicht sub- 

programma 

Totale investering 

2022 (maximaal) 

Bijdrage 

provincie 

(maximaal) 

Bijdrage 

gemeenten/regio 

(minimaal) 

Bijdrage derden 

Veilig verkeersgedrag  € 1.166.508 € 933.206 € 233.301 pm 

Verkeersveiligheid infra  € 17.528.700 € 2.050.000 € 2.050.000 pm 

Totaal gezamenlijk 

vastgesteld tijdens 

ontwikkeldag 

 € 2.983.206 € 2.283.301  

Kasritme Niet van toepassing, gaat alleen over 2022 
 

Wijze van beschikbaar 

stellen 

Regio/gemeente met betrekking tot gemeentelijke bijdragen (door regio in te 

vullen) 

- Per project gefinancierd vanuit de gemeente begroting.  
 

Provincie met betrekking tot provinciale bijdrage (door provincie in te vullen) 

- Voor bijdrage op deelprogramma-niveau 
o Niet van toepassing  

- Voor bijdrage op project-niveau 

Regio en provincie spreken af: 

▪ De provinciale bijdragen in 2022 zullen per project worden 

verstrekt op aangeven van de deelprogrammatrekkeren na 

goedkeuring van het provinciale lid in het 

deelprogrammateam. 

▪ Voor het aanvragen van een projectbijdrage zal het 

projectfiche worden gebruikt zoals opgenomen in de 

bijdrageregeling. 

▪ De deelprogrammatrekker is verantwoordelijk voor het volgen 

van de afgesproken procedures en het bepalen of aan de 

randvoorwaarden is voldaan.  

Verantwoording 

Kwaliteitsmanagement Het kwaliteitsmanagement wordt binnen een half jaar nader uitgewerkt (door 

trekker en team). 

Wijze van 

verantwoording van 

uitgaven 

De bijdrage van de provincie is een ‘vast’ (fixed) maximum bedrag. De wijze van 

verantwoording wordt binnen een half jaar uitgewerkt. 

Kansrijke projecten - jaarschijf 2022 

O = onderzoeken 

E = experimenten 

I = investeringen 

L = lobby 

Budget (totaal) 

Indicatief 

 

Planning 

  o  
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3.4.1. Deelprogramma ‘mensgericht verkeersveiligheidsbeleid’ 

Regio, regiogemeenten en provincie zoeken de samenwerking in de uitvoering met shared services  

Het is belangrijk dat de inzet van middelen en capaciteit efficiënt en effectief is. Het samen ontwikkelen van 

acties en middelen onder coördinatie van de provincie helpt daar zeker bij. De regio committeert zich door 

aan te geven wat de partners in de regio nodig hebben, hulp te bieden bij de ontwikkeling, gebruik te maken 

van hetgeen ontwikkeld is en de inzet te evalueren.  

 

De provincie draagt voor 80% bij aan verkeersveiligheidsbeleid mensgericht  

De maatregelen voor mensgericht verkeersveiligheidsbeleid worden al decennia voor een groot deel 

gefinancierd door decentrale overheden. De inzet is van groot belang en een hoge procentuele bijdrage is 

een enorme stimulans.  

Voor de mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten bedragen de gezamenlijke projectkosten € 1.166.508. 

Een provinciale bijdrage van 80% komt neer op € 933.206,40. 

 

Deelprogramma veilig verkeersgedrag 

  omschrijving   Op basis van provinciale, regionale en lokale risico-analyses werken we aan 
een veilig gedrag van de verkeersdeelnemers met verkeerseducatie, 
communicatie en voorlichting) en (innovatieve) verkeershandhaving 

  onderbouwing 
opname in RMP 

  In RMA is opgenomen dat we gedragsbeïnvloeding in samenhang en in 
samenwerking oppakken met een risico- en datagestuurde aanpak. 

  wijze van prioritering 
 

Toetsing van de gedragsgerichte verkeersveiligheidsprojecten op basis van de 
risicio-analyses was nog niet mogelijk. Continuïteit staat nu centraal. Door 
gemeenten aangedragen lokale programma’s (verkeersgedrag 
uitvoeringsprogramma, VUP’s) zijn met de hoogste prioriteit opgenomen.  
1. groot regionaal belang, vragen bijdrage. 2. regionaal belang, mooi als 
bijgedragen kan worden. 3.lokaal of regionaal belang, vragen geen bijdrage  

Financieel 

  Totaal score 1 
projecten  

  totaal bijdrage 
provincie 

bijdrage 
gemeenten/regio 

bijdrage derden 

  Totaal gevraagd   € 1.166.508 € 933.206 € 233.061 pm 

 Totaal gezamenlijk 
vastgesteld tijdens 

ontwikkeldag 

 € 1.166.508 € 933.206 € 233.061 pm 
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Verdeling kosten mensgerichte aanpak verkeersveiligheid 

 

project trekker  Projectkosten  maximale bijdrage 

provincie 

minimale bijdrage 

gemeenten 

VUP2 MRE €      80.000,00 €                64.000,00 €             16.000,00 

VUP Asten €      20.912,00 €                16.729,60 €               4.182,40 

VUP Bergeijk €      24.000,00 €                19.200,00 €               4.800,00 

VUP Best €      50.000,00 €                40.000,00 €             10.000,00 

VUP Bladel €      35.000,00 €                28.000,00 €               7.000,00 

VUP Cranendonck €      28.538,00 €                22.830,40 €               5.707,60 

VUP Deurne €      25.000,00 €                20.000,00 €               5.000,00 

VUP Eersel €      18.000,00 €                14.400,00 €               3.600,00 

VUP  

(incl. regionale 

pilot 

schoolstraten) 

Eindhoven €    325.300,00 €              260.240,00 €             65.060,00 

VUP Geldrop-Mierlo €      39.475,00 €                31.580,00 €               7.895,00 

VUP Gemert-Bakel €      45.763,00 €                36.610,40 €               9.152,60 

VUP Heeze-Leende €      17.770,50 €                14.216,40 €               3.554,10 

VUP Helmond €    168.716,00 €              134.972,80 €             33.743,20 

VUP Laarbeek €      19.000,00 €                15.200,00 €               3.800,00 

VUP Nuenen c.a. €      27.413,00 €                21.930,40 €               5.482,60 

VUP Oirschot €      26.000,00 €                20.800,00 €               5.200,00 

VUP Reusel-De Mierden €      35.000,00 €                28.000,00 €               7.000,00 

VUP Someren €      34.000,00 €                27.200,00 €               6.800,00 

VUP Son en Breugel €      10.000,00 €                  8.000,00 €               2.000,00 

VUP Valkenswaard €      38.987,50 €                31.190,00 €               7.797,50 

VUP Veldhoven €      78.895,00 €                63.116,00 €             15.779,00 

VUP Waalre €      18.738,00 €                14.990,40 €               3.747,60 

TOTAAL 
 

€ 1.166.508,00 €              933.206,40 €          233.301,60 

 

3.4.2. Deelprogramma ‘infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen’ 

De projectkosten van de infrastructurele projecten  bedragen samen € 17.528.700. 

Gezien het totale beschikbare Brabantbrede provinciale budget is het niet realistisch om uit te gaan van 

uitvoering van het volledige programma. Bij provincie noch de gemeenten zijn de middelen aanwezig om 

alle infrastructurele projecten uit te voeren, ook niet als het Rijk medio 2022 komt met middelen voor een 

extra impuls. 

 

We werken met een methode die recht doet aan risicogestuurd en programmatisch werken 
Het prioriteren van de verschillende verkeersveiligheidsprojecten is complex. Deze leuze ligt bij de 
gemeenten. Gemeenten kiezen zelf welke aangemelde, en door het regionale deelprogrammateam 
goedgekeurde,  projecten zij willen uitvoeren, waarbij de bijdrage van de provincie maximaal 50% is. 

 
2 VUP staat voor VerkeersveiligheidsUitvoeringsProgramma: een programma bestaand uit maatregelen die 

vanuit de analyse nodig zijn voor een veiliger verkeersgedrag. 
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De methode is als volgt: 

▪ Iedere gemeente brengt zijn infrastructurele projecten onder in een lokaal actieprogramma 
infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten. Dit zijn alleen de projecten die zijn aangemeld 
(exclusief de projecten waarvoor geen provinciale bijdrage mogelijk is); 

▪ Voor alle lokale actieprogramma’s samen is bij de provincie een bedrag beschikbaar van € 2,2 mln; 
▪ Per gemeente wordt op basis van een verdeelsleutel (1/4 per gemeenten een gelijk deel en 3/4 per 

gemeente naar aantal inwoners) een minimaal budget vastgesteld, waarbij de bijdrage van 
provincie en Rijk samen voor het programma maximaal 50% is; 

▪ Het is aan de gemeente om in overleg met het regionale deelprogrammateam lokaal de projecten 
uit te voeren die het grootste rendement hebben voor de verkeersveiligheid, rekening houdend met 
het lokale en regionale probleembesef; 

▪ De bijdrage van de gemeente per project is minimaal 50%. De beschikbare bijdrage van de 
provincie voor het lokale actieprogramma kan naar wens worden ingezet voor projecten uit dat 
actieprogramma; 

▪ We willen graag dat een zo groot mogelijk deel van de projecten wordt uitgevoerd. Hiervoor is 
aanvullende financiering nodig. De gekozen programma-opzet maakt het voor gemeenten mogelijk 
om alle en zeker de meest kansrijke projecten uit het programma ook aan te melden voor een 
bijdrage van de Impulsregeling Verkeersveiligheid van het Rijk die naar verwachting medio 2022 
wordt gepresenteerd. De bijdragen uit de impulsregeling kunnen worden toegevoegd aan het lokaal 
actieprogramma. Ook dan blijft gelden: de eigen bijdrage van de gemeente is minimaal 50%. De 
overige kosten kunnen naar wens uit rijks- of provinciale middelen, of een combinatie daarvan 
bestaan. De gemeenten hebben een inspanningsverplichting om de ingediende projecten ook voor 
de Impulsregeling van het Rijk in te dienen en zo voor de regio een zo groot mogelijk budget voor 
de verbetering van de verkeersveiligheid bij elkaar te brengen. 

▪ Door een gemeente niet-benutte middelen vloeien terug naar het regionale deelprogramma. 
Met deze methode geven we vorm aan de gewenste manier van datagestuurd en programmatisch werken, 

met een lokaal en regionaal ‘SPV-proof’ uitvoeringsprogramma op basis van een risico-analyse. 

 

We willen verkeersveiligheidsmiddelen ook echt inzetten voor verkeersveiligheid 
De lijst met infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten bevat enkele projecten die groot onderhoud 

combineren met een verbetering van de situatie. Het is lastig om in een dergelijke situatie een bedrag toe te 

rekenen aan ‘verkeersveiligheid’. We rekenen er op dat de gemeenten om de middelen doelmatig besteden 

en voor verkeersveiligheid bestemde middelen ook daadwerkelijk daarvoor gebruiken. We zullen dan ook 

vragen om aan te geven welk deel van de projectkosten toe te rekenen zijn aan verkeersveiligheid. Alléén 

op dat deel van de kosten is een bijdrage van maximaal van 50% van provincie en (later misschien ook) 

Rijk mogelijk. De provinciale en regionale deelprogrammatrekker zullen de aanvragen voor provinciale 

bijdragen hierop toetsen. 

 
Regionaal team verkeersveiligheid coacht gemeenten 

De verantwoordelijkheid om de middelen op een verantwoorde manier in te zetten ligt bij de gemeenten. 

Het deelprogrammateam verkeersveiligheid, waarin ambtenaren van enkele gemeenten, regio  en 

provincie, helpt gemeenten daarbij en zal toetsen of beschikbare middel op juiste manier worden ingezet en 

besteed. We ontwikkelen hiervoor een heldere methode voor advies en verantwoording. 
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Projectenlijst infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten 

Project Gemeente Projectkosten Programmabijdrage 

   
Gemeente 
(minimaal) 

provincie 

Veilige schoolroutes Asten Asten  €      1.790.000  € 123.162 € 123.162 

Veilige woonwijk en weginrichting 
Voorste Heusden Asten  €      1.180.000  

Veilige schoolomgeving Voordeldonk Asten  €           50.000  

30 km/u-zone centrumring Asten  Asten  €           30.000  

30 km/u-zone Eekstraat Walsberg, 
Deurne Deurne  €           70.000  

€ 199.115 € 199.115 

Aanpak Verkeerveiligheid Heuvelstraat 
Deurne Deurne  €           40.000 

Binderendreef - Knoflookpad  Deurne  €         350.000 

Infrastructurele 
verkeersveiligheidprojecten Eersel Eersel  €         450.000  

€ 136.344 € 136.344 

Infastructurele 
verkeersveiligheidsmaatregelen 2021 Eindhoven  €         850.000  

€ 460.000 € 460.000 

Verkeersonderzoek DAF Hugo v.d. 
Goeslaan Eindhoven  €           70.000 

Vondellaan Gemert Gemert-Bakel  €      1.000.000  € 190.960 € 190.960 

Presidentenbuurt Gemert Gemert-Bakel  €         500.000 

Veiligheidsverbeteringen fietsroute 
Helmond - Nuenen, deel Helmond Helmond  €         200.000 

€ 100.000 € 100.000 

Herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel  Laarbeek  €         500.000 € 152.279 € 152.279 

Aanleg snelheidsremmende 
maatregelen op de Hei in Beek en Donk Laarbeek  €           60.000 

Arnold Pootlaan / Brabantring te Nuenen Nuenen c.a.  €         850.000  € 156.640 € 156.640 

Refeling te Nuenen Nuenen c.a.  €         660.000 

Verkeersveiligheid (TOP16) Nuenen c.a.  €           75.000 

Herinrichting en opwaarderen 
fietsvoorzieningen Bestseweg Oirschot  €         480.000 

€ 133.009 € 133.009 

Boerenkamplaan 1 Someren 
versmalling, oversteekvoorzieningen, 
fietsvoorzieningen Someren  €         578.200 

€ 135.858 € 135.858 

Kanaalstraat Someren (fietsstroken en 
plateaus) Someren  €         262.000 

Boerenkamplaan 2 Someren-Eind 
fietsstroken en veilige kruisingen Someren  €         158.500 

Herinrichting Burgemeester van 
Hoofflaan Veldhoven  €      3.000.000 

€ 262.633 
 

€ 262.633 

Herinrichting Oude Kerkstraat tussen 
Oersebaan en Berthastraat Veldhoven  €      1.500.000 

Herinrichting Zandoerleseweg tussen 
rotonde Oersebaan en Oude Kerkstraat Veldhoven  €      1.300.000 

Herinrichting Sint Janstraat Veldhoven  €         850.000 

Rotonde Sondervick-Antwerpsebaan Veldhoven  €         650.000 

Onderzoek veiligheid en doorstroming 
De Dom-Heerbaan Veldhoven Veldhoven  €           25.000 

 TOTAAL    €    17.528.700 € 2.050.000 € 2.050.000 
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De provincie draagt € 2,05 mln bij, mogelijk later het Rijk ook een substantieel bedrag 

Met deze bijdrage en een bijdrage van de gemeenten van minimaal € 2,05 mln in dit deelprogramma, 

samen dus minimaal €  4,1 mln, wordt er aanzienlijk geïnvesteerd in de verkeersveiligheid. 

Indien het Rijk in 2022 komt met een Impulsregeling Verkeersveiligheid, worden deze projecten ook bij het 

Rijk worden aangemeld. Iedere bijdrage van het Rijk zal leiden tot een minimaal gelijke bijdrage van de 

gemeenten. Voor de duidelijkheid; de bijdrage vanuit provincie kan dus alleen maar gaan naar projecten die 

in deze lijst zijn opgenomen. 

 

Deelprogramma verkeersveiligheid infra  

  omschrijving   We pakken de verkeersonveiligheid planmatig aan in het regionale 
verkeersveiligheidsplan met een risico- en datagestuurde aanpak. Centraal 
staan het gedrag, met verkeerseducatie, communicatie en voorlichting), een 
duurzaam veilige inrichting en een aanpak van verkeersonveilige locaties, 
technische innovatie en, samen met de politie, (innovatieve) 
verkeershandhaving. 

  onderbouwing 
opname in RMP 

  • Uitwerken van onderzoek in een regionaal verkeersveiligheidsprogramma en 
actieplan 
• Verkeersveiligheid op de politieke agenda houden. Dit doen we door 
problemen te laten zien en gemeenten handelingsperspectief geven. 

Financieel 

  Totaal score 1 
projecten  

  totaal bijdrage 
provincie 

bijdrage 
gemeenten/regio 

bijdrage derden 

  Totaal gevraagd   €   17.528.700 € 2.050.000 € 2.050.000 pm 

 Totaal gezamenlijk 
vastgesteld tijdens 

ontwikkeldag 

  € 2.050.000 € 2.050.000 pm 
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3.5. Programma ‘Samenwerking en ondersteuning’ 

  
Samenwerking en Ondersteuning 

  Omschrijving   In de regio Zuidoost-Brabant werken de gemeenten samen in de Metropoolregio 

Eindhoven. Deze vrijwillige samenwerking neemt de strategische uitwerking van 

mobiliteitsbeleid op zich. 

  Onderbouwing 

opname in RMP 

  Vooralsnog neemt Team MRE, de ambtelijke organisatie die de Metropoolregio 

Eindhoven ondersteunt, een groot deel van de coördinerende werkzaamheden op 

zich. Dit zijn werkzaamheden die buiten de afgesproken werkzaamheden vallen. De 

provincie draagt beperkt bij in de kosten. 

De bijdrage draagt daarnaast bij aan en in de vorm van shared services. 

  Wijze van 

prioritering 

 
n.v.t. 

Governance 

  Trekker 

deelprogramma 

  Interim Bestuurlijk: 

Voorzitter Poho 

Mathijs Kuijken 

Interim Ambtelijk: Nelleke Knipscheer 

  Team   
 

stakeholders 

  Penvoerder 
 

Nelleke Knipscheer (Team MRE) en provincie Noord-Brabant  

Totaal financieel overzicht strategielijn  

Overzicht  Totale investering 

2022* 

Bijdrage provincie Bijdrage 

gemeenten/regio 

Bijdrage derden 

Procesondersteuning € 100.000 € 20.000 € 80.000 pm 

Shared services pm pm pm pm 

Totaal gezamenlijk 

vastgesteld tijdens 

ontwikkeldag 

€ 100.000 € 20.000 € 80.000 pm 

Kasritme - Niet van toepassing, gaat alleen over 2022  
 

Wijze van beschikbaar 

stellen 
Team MRE declareert bij provincie (via bijdrageregeling) en gemeenten. 

Verantwoording 

Kwaliteitsmanagement  

Wijze van 

verantwoording van 

uitgaven 

De bijdrage van de provincie is een ‘vast’ (fixed) bedrag. 
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3.5.1. Regionale kosten procesondersteuning  

De samenwerking op uitvoering is in de regio in onderzoek. Op dit moment levert Team MRE, de ambtelijke 

organisatie die  de bestuurlijke samenwerking in de regio faciliteert een deel van de ondersteuning. De 

provincie wordt gevraagd om net als voorgaande jaren een bijdrage in de kosten te leveren. 

 

project trekker  projectkosten  bijdrage 

gemeente(n) provincie 

Kosten 

ondersteuning 

GGA-proces 

door Team MRE 

Team 

MRE 

€ 100.000,00 

(indicatief) 

€ 80.000 € 20.000 

 

3.5.2. Data en digitalisering mobiliteit op orde 

Op de ontwikkeldag van juni 2019 is besloten om onder regie van de provincie een solide basis onder de 

mobiliteitsdata in Brabant te leggen. Afgesproken om te starten met ‘no regret’-pakket met de volgende 

items: 

▪ Reistijddata vanwege het beschikbaar komen van floating car data en de behoefte van PNB en 
gemeenten om deze informatie te kunnen gebruiken; 

▪ Verkeersveiligheidsdata en tooling omdat gemeenten niet tevreden waren over het huidige aanbod van 
verkeersveiligheidstools en omdat vanwege de toename van het aantal verkeersdoden in Brabant het 
essentieel is om over de juiste informatie te beschikken; 

▪ Collectief dataportaal zodat alle verzamelde mobiliteitsdata op één plek terecht komt van waaruit ook 
dashboards gemaakt kunnen worden; 

▪ Datatop 15 items omdat landelijk is afgesproken om voor deze items de data in 2023 digitaal op orde te 
hebben. 

 

Als onderdeel van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility 2020-2023 financiert t/m 2023 de 

provincie €3 mln, het Rijk €4,8 mln en de B5 €3 mln.  

 

Provincie Noord-Brabant en gemeentes werken nauw samen bij het verzamelen van en verrijken van 

mobiliteitsdata, waarbij provincie ernaar streeft om de gemeenten zoveel mogelijk te ontzorgen. De 

gemiddelde inzet van een gemeente voor 2022 varieert van 40 uur (kleine gemeente) tot 150 uur (grote 

gemeente). 

 

In 2022 richten we ons op de volgende data: 

▪ Data wegdekverhardingen tbv. mobiliteitsdata voor milieu (prior vanwege geluidswetgeving die in 2023 
in werking treed) 

▪ Maximum snelheden  (prior vanwege geluidswetgeving die in 2023 in werking treed) 
▪ VRI-data (in eerste instantie pilot met enkele partijen in specifiek gebied) 
▪ Wegwerkzaamheden. 
 


