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Waar is de  
provincie Noord-Brabant 
op aanspreekbaar in Regionale 
Mobiliteitsprogamma’s?
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In het beleidskader Mobiliteit van de provincie noord-brabant zijn de 
volgende onderwerpen benoemd die voor de provincie belangrijk zijn en 
waarover de provincie in de regionale mobiliteitsagenda’s (rMA’s) en regio-
nale mobiliteitsprogramma’s (rMp’s)afspraken met gemeenten wil maken:
1. bovenregionale opgaven
2. gedeelde diensten
3. bovenregionale netwerken

Bovenregionale opgaven
Het gaat om zes bovenregionale opgaven. regionale projecten die hierin 
passen zijn belangrijk voor de provincie.

Bovenregionale opgaven

1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid via een risico-gestuurde 
aanpak.

2. Het verbeteren van de multimodale bereikbaarheid 
(werknemers en logistiek) van de belangrijkste werklocaties 
(economische kernlocaties en -campussen), onder meer via de 
werkgeversaanpak.

3. Het verbeteren van de lokale bereikbaarheid van de regio en het 
beter verbinden van de regio met omliggende regio’s door de 
uitbouw van het (snel) fietsnetwerk.

4. Het verduurzamen van de mobiliteit en het verbeteren van de 
leefomgeving (uitwerking Klimaatakkoord) onder meer door 
voldoende publieke laadpalen, lokale nul-emissiezones voor 
stadslogistiek, stimuleren van schone en gezonde vervoerswijzen 
en het verbeteren van verplaatsingsmogelijkheden per fiets en te 
voet. 

5. een gebiedsgerichte uitwerking en realisatie van slimme mobiliteit 
(Uitvoeringsplan Krachtenbundeling smart Mobility Zuid-
nederland).

6. Het vergroten van de spoorveiligheid en het reduceren van de 
risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor.

1. AlgeMeen
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https://www.brabant.nl/-/media/4fbe2230ab2743569476af5731079e3c.pdf
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gedeelde diensten
Het gaat om zes gedeelde diensten. regionale projecten die hierbij aanslui-
ten zijn ook belangrijk voor de provincie.

gedeelde diensten

1. regionaal verkeersmanagement

2. structurele gedragsverandering en werkgeversaanpak

3. Mobiliteitsdata en digitalisering

4. Minder hinder aanpak

5. Human capital agenda

6. Uitvoeringskracht organiseren 

In de komende jaren komen daar wellicht nog andere gedeelde diensten bij 
(zoals bijvoorbeeld voor verkeerseducatie).

Bovenregionale netwerken
In het beleidskader Mobiliteit zijn vijf strategische netwerkkaarten opge-
nomen. regionale projecten die bijdragen aan het goed functioneren van 
deze bovenregionale netwerken zijn ook belangrijk voor de provincie.

strategische netwerkkaarten

 Hoofd- en regionaal wegennet

 Fietsnetwerk

 goederennetwerk

 Openbaar vervoernetwerk

 Multimodale knooppunten
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2. specIFIeK

Meer specifiek geeft de provincie noord-brabant in de rMp’s prioriteit aan 
de volgende thema’s en type projecten: 

verkeersveiligheid
• Verkeersveiligheidsprojecten waarin de elementen (pijlers) gedrag, 

infrastructuur en handhaving integraal op elkaar zijn afgestemd en 
die bewezen effectief zijn.

• Verkeersveiligheidsprojecten die hoge prioriteit krijgen vanuit 
de risicogestuurde aanpak, gebaseerd op een datagedreven 
werkwijze waarvoor we eensluidende verkeersveiligheidsdata 
gebruiken (dat geldt ook voor fietsprojecten).

• Verkeerseducatie: brabants Verkeersveiligheidslabel, total traffic 
en tt-projects.  

Fiets
• Fietspaden: snelfietsroutes waarvan uit data blijkt dat ze potentie 

hebben (zie netwerkkaart fiets) en fietspaden langs provinciale 
wegen.

• Fietsstimulering en fietsmarketing (onder andere sjees gangmakers)
• Fietsparkeren: prioriteit bij projecten die passen binnen uitwerking 

tbOV 2040 en Actieplan Fietsparkeren van prorail
• Fiets en verkeersveiligheid.
• Fietsinnovaties.

smart Mobility
• projecten die passen in (de regionale afspraken over) het 

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling:
• gebiedsgerichte realisatie

• structurele gedragsverandering/werkgeversbenadering
• Data en digitalisering van mobiliteitsdata
• regionaal verkeersmanagement 
• Minder hinder
• smart logistics
• Mobility as a service/gedeelde mobiliteit
• Human capital agenda
• Innovatie en ontwikkeling

De provincie noord-brabant wil in toenemende mate gebiedsgericht, 
multimodaal, integraal en programmatisch samenwerken aan 
gemeenschappelijke opgaven met de vier brabantse regio’s. 
Individuele (type) projecten en thema’s, zoals onder andere in deze 
paragraaf genoemd, zijn daarbij altijd onderdeel van een bredere 
multimodale en integrale aanpak.
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goederenvervoer
• Afspraken uit toekomstagenda goederencorridors
• Kademuren die in aanmerking komen voor de rijksregeling
• clean energy hubs
• projecten die we kunnen aandragen voor modal shift regeling 

van IenW (voorzieningen of systemen gericht op beter benutten 
modaliteiten)

• Uitbreiding capaciteit terminals en nieuwe vervoersconcepten voor 
water of spoor

• logistieke hubs

duurzame mobiliteit
• laadpalen via aanbesteding Vattenfall
• projecten rondom zero emissie stadslogistiek
• projecten rondom logistiek als dienst

ov-netwerk, gedeelde mobiliteit en mobiliteitshubs
• toekomstbeeld OV 2040: projecten die potentie hebben conform 

regionale uitwerking van tb OV 2040
• spoorveiligheid en basisnet: lVO-projecten (alleen bij nieuwe 

regeling van het rijk) gericht op het bevorderen van een veilige en 
vlotte doorstroming van spoor en wegverkeer nabij overwegen

• Mobiliteitshubs: indien hubs zijn genoemd in tb OV 2040, indien 
voldoende potentie is aangetoond op basis van verdiepende 
onderzoeken, indien hubs passen in het parkeerbeleid

• Ketenmobiliteit: projecten die knelpunten in ketenmobiliteit 
aanpakken, verbeteren kwaliteit opstappunten voor gedeelde 
mobiliteit, fietsparkeren bij OV-haltes/hubs

• bravoflex / bravo samen / vrijwilligersinitiatieven: projecten 
gericht op koppeling doelgroepenvervoer met OV 

• projecten rondom deelmobiliteit
• Mobiliteit als dienst / Mobility as a service
• Kleinere (infrastructurele) OV-projecten: zoals het verplaatsen 

van een bushalte, sociaal veilig of toegankelijk maken van een 
bushalte, maken van nieuwe haltevoorzieningen in het kader 
van bijvoorbeeld een meerijdproject of voor bravoflex, kleine 
doorstromingsmaatregelen etc. 

Hoofd- en onderliggend regionaal wegennet
• HWn: knelpunten IMA-2021 en op basis van afspraken bO MIrt 

(package deals met IenW)
• OWn: bereikbaarheidsopgaven indien relatie met de 

netwerkkaart wegen uit het beleidskader Mobiliteit, bijvoorbeeld 
op basis van de (periodieke) knelpuntenanalyses in de 
gemeenschappelijke regionale verkeerskundige teams (rVt’s)

• KOpI: investeringsprogramma provinciale wegen, innovatieve 
projecten (InDUsA), maatregelen op basis van de stresstest 
klimaatadaptatie

veerdiensten
• Veerdiensten die schakel zijn in utilitaire fietsnetwerk (minimaal 

300 fietsers per dag). We gaan uit van een primaire rol 
voor exploitant en oevergemeente. Alleen in geval van een 
noodlijdende situatie springen we bij om utilitaire fietsnetwerk 
intact te houden. 

• Veren die op basis van een MKbA publieke toegevoegde 
waarde bieden, kunnen in aanmerking komen voor eenmalige 
ondersteuning (mits aantoonbare bijdrage aan verduurzaming / 
vrijetijdseconomie e.d.)



brabantlaan 1

postbus 90151

5200 Mc ’s-Hertogenbosch

telefoon (073) 681 28 12
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