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Algemene voortgang van het programma 
De uitvoering van het programma basisinfrastructuur mobiliteit staat behoorlijk onder druk.  
Ondanks dat de wereld langzaam weer wat opengaat, hebben de vervoerders het lastig vanwege de lagere 
reizigersaantallen in het openbaar vervoer. Samen met het Rijk zijn er financiële afspraken gemaakt tot 
september 2022 om de vitale functie van het openbaar vervoer in het totale mobiliteitssysteem op peil te 
houden. 
Bij de infrastructurele projecten ondervinden we steeds meer hinder van stikstof en vertraging in de 
behandeling bij de Raad van State, zoals bijvoorbeeld bij de reconstructie N282 Rijen - Hulten en N272 
Beek en Donk – Gemert. Hierdoor lopen ook de gecombineerde onderhoudswerkzaamheden bij deze 
projecten vertraging op en wordt het steeds lastiger om achterstallig onderhoud te voorkomen. Het vergt 
meer incidentele instandhoudingsmaatregelen in plaats van planmatig onderhoud. Door de grotere 
(toekomstige) onderhoudsopgave, het niet indexeren van structurele investeringskredieten en de 
oplopende indexatie vanwege vertragingen neemt de financiële druk toe. Een ontwikkeling die reeds is 
aangekondigd bij de uitvoeringsagenda KOPI (PS 18/18). Via de programmering mobiliteit is een doorkijk 
gegeven van verschillende scenario’s die verder worden uitgewerkt tot een voorstel. 
Er vallen nog steeds te veel verkeerslachtoffers in Brabant. De ZRK en SWOV hebben een onderzoek 
gedaan naar de Verkeersveiligheid in Noord-Brabant en daarover aan de Staten gerapporteerd. Er gaat 
extra ingezet worden op het verbeteren van de infrastructuur door het (versneld) oppakken van 
kleinschalige verkeerskundige maatregelen die bepaald zijn op basis van een datagedreven en 
risicogestuurde aanpak. . 
Deze aanpak is een concreet resultaat van de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland. Maar ook 
het toepassen van data voor verkeersmanagement via slim sturen, waarbij tijdens corona de 
vervoersbewegingen op basis van de drukte zijn gestuurd. . 
Met de gebiedsanalyses is via data input geleverd voor een betere en scherpere programmering ihkv de 
regionale mobiliteitsprogramma's (RMP). 
Via de programmering mobiliteit zijn de Staten geïnformeerd over de uitwerking van de indicatoren naar 
aanleiding van de vaststelling van het beleidskader mobiliteit: Koers 2030. Deze indicatoren worden 
opgenomen in de begroting 2022. 
Gevolgen corona 
Corona heeft ook effect op het OV op de middellange termijn, het zal naar verwachting een aantal jaren 
duren voordat de reizigersaantallen en klantbeoordelingen van 2019 weer behaald worden. We 
onderschrijven het belang van het behoud van de cruciale functie van het OV in het totale 
mobiliteitssysteem. We staan voor de uitdaging om de komende jaren het OV betaalbaar te houden met 
een passend aanbod om weer snel te kunnen opschalen bij toenemende reizigersaantallen. Dit betekent 
dat er te veel onzekerheid is voor een nieuwe aanbesteding en hebben we op 29 juni besloten om de 
concessie West-Brabant via een noodmaatregel 2 jaar te verlengen tot juli 2025 om de continuïteit van het 
OV te waarborgen. Voor Oost en Zuidoost-Brabant onderzoeken we momenteel hoe we omgaan met de 
planning van deze aanbestedingen. 

Wat willen we bereiken? 

We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale 
Brabantse wegennet 
Indicator: 

 De staat en inrichting van de provinciale wegen worden positief gewaardeerd door de 
Brabantse burger (waardering WOW >= 7) 

 

 
Stand van zaken 
 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/89d9ae5d-f913-49ba-a44a-80ea6b99f0d6?documentId=dc2c6267-17af-4f38-8132-ebe08bd89d93
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/6a855f1d-ee33-4d87-ad05-b102f1439897?documentId=dfbeced9-0cf0-422f-b442-29b76c940eb2
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/e9ad3868-7cda-40db-b138-c225af3cba34?documentId=4942ec9b-e202-458c-845a-33dc0a040a73
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/b9b52d6c-95ca-4e6f-a3b2-0c2e648cfbeb?documentId=36a26271-e066-48a0-b925-8a143403dfe5
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/3e5c96c9-c7a9-4bf4-b758-ed4ffd5e09f4?documentId=bd5331e1-adc5-461b-85bf-1d497a2c8879
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/001ef607-0d21-459e-81f6-d05a04ddb686?documentId=c9a029ca-d8ee-4a4d-9a5d-ed423a8ed674
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0931bd4f-85c9-428a-8892-0dd28369a295?documentId=c45763b3-daf8-41d8-a526-2d3949db9367
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 
• De provincie voert planmatig beheer en onderhoud uit op de provinciale infrastructuur zoals afgesproken 
in de meerjarige kwaliteitsvisie (KOPI, 2018). Score per onderdeel binnen vastgestelde bandbreedte.  
• We realiseren een data-gedreven mobiliteitsbeleid, asset management en risicogestuurde 
verkeersveiligheid op basis van gestructureerde regionale dataverzameling (operationeel in 2023). 
• Alle verlichting langs provinciale wegen is in 2021 vervangen door LED. 
 

 
Kwaliteit 
Door problemen met de aanbesteding LED is deze begin 2021 gestaakt en zal deze in Q3 opnieuw 
starten. Op dit moment wordt onderzocht wat het beste en minst risicovolle aanbestedingsscenario 
is. Hierbij worden ook ervaringen van de provincies Gelderland en Zuid-Holland meegenomen.  
Naar verwachting wordt de verlichting langs provinciale wegen in 2022 vervangen door LED. Op 
een aantal plaatsen binnen de bebouwde kom pas na 2022, omdat hier reeds onderhoudswerken 
gepland zijn en/of meer afstemming met o.a. gemeenten nodig is.  
De uitvoering van planmatig onderhoud wordt steeds lastiger door vertraging in projecten door 
stikstof en vertraging bij de RvS. Hierdoor lopen we meer risico op achterstallig onderhoud én 
oplopende projectkosten. 

Wat willen we bereiken? 

We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant 
Indicatoren: 

 Aantal verkeersslachtoffers in Brabant 
 

 
Stand van zaken 
Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is weliswaar 99 in 2020 (tegenover 142 in 2019 en 150 in 
2018) en daarmee op het niveau van voor 2018, maar nog altijd te hoog. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Gedrag en handhaving 
• Aantal leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs dat bereikt is met bewustwordingsacties 
via het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) en Totally Traffic (TT): 

aantal leerlingen 2021 2022 2023 

norm 207.500 209.500 211.000 

• Naar aanleiding van het nieuwe BVVP komen we in de loop van 2021 met een geschikte indicator voor de 
gedragsgerichte maatregelen. 
 

 
Kwaliteit 
 

Wat willen we bereiken? 

We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers 
Indicatoren: 

 Uitvoering OV-concessies: Klanttevredenheidscijfer OV-klantenbarometer (>= vorig jaar) 
 Transitie naar gedeelde mobiliteit: indicator nader te bepalen n.a.v. uitwerking adaptieve 

uitvoeringsagenda gedeelde mobiliteit (indicator opgenomen in begroting 2021) 
 

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1252261
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1252261
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Stand van zaken 
De beperkende maatregelen vanwege corona hebben invloed op het OV-aanbod en de (door-
)ontwikkeling van het OV. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Transitie naar gedeelde mobiliteit 
• In 2021 concessie West én flexcontract gegund (2023 van start) 
• We zorgen voor voldoende aanbod van vormen van gedeelde mobiliteit dat aansluit bij de vraag van 
reizigers. Dit doen we door experimenten binnen en buiten de bestaande concessies: minimaal 3 pilots en 
experimenten per jaar opgestart.  
• Passend bij de verschuiving van OV naar deelconcepten, zorgen we ervoor dat het aanbod van 
mobiliteitsdiensten voor de gebruiker inzichtelijk is door in te zetten op een goed functionerend MaaS-
platform (mobiliteit als dienst). We zorgen dat in 2023 betrouwbare en goed functionerende MaaS-
platform(s) in alle stedelijke regio's en in het landelijk gebied van Brabant beschikbaar zijn voor de 
reizigers, waarin ook doelgroepenvervoer is geïntegreerd. 
 

 
Kwaliteit 
Voor West-Brabant wordt vanwege de huidige marktomstandigheden een noodconcessie verleend 
tot medio 2025. Om de meerkosten en risico’s van de noodconcessie te kunnen opvangen wordt in 
deze rapportage voorgesteld om de te verwachten onderbesteding 2021 op OV concessies over te 
hevelen naar 2023 - 2025. Ook het flexcontract is met 1 jaar uitgesteld. De voorbereidingen voor dit 
flexcontract zijn gestart. 
Veel initiatieven voor gedeelde mobiliteit hebben stilgelegen vanwege corona. 

Uitvoering OV-concessies 
• Het OV-netwerk in Brabant betrouwbaar is: rituitval is maximaal 0,2%. 
• Het OV-netwerk in Brabant veilig is: aantal incidentmeldingen is lager dan in het voorgaande jaar. 
• Invloed corona (korte en lange termijn) op OV helder hebben. 
 

 
Kwaliteit 
Corona heeft nog steeds grote impact op het OV. De huidige reizigersaantallen liggen op 45% van 
normaal. Hierdoor staat de continuïteit onder druk, omdat de kosten doorlopen en de 
reizigersopbrengsten fors lager zijn. Vanwege de vitale functie van het OV in het mobiliteitssysteem 
worden wel zoveel mogelijk dienstregelingsuren gemaakt om de reizigers een goed OV aanbod te 
blijven bieden. De vervoerders worden hiervoor (gedeeltelijk) gecompenseerd door provincie en 
Rijk. We ontkomen er niet aan om op sommige plaatsen de dienstregeling aan te passen. Dit doen 
we altijd in overleg met ROB, vervoerders en gemeenten. 
We verwachten dat het aantal incidentmeldingen (afname van 36%) in verhouding tot het aantal 
reizigers (afname van 55%) zal toenemen als gevolg van de corona maatregelen. 

Wat willen we bereiken? 

We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies 
Indicator: 

 Totale emissie broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten (in absolute aantallen in 
tonnen uitstoot) 

 

 
Stand van zaken 
Er zijn op dit moment geen signalen dat de doelstelling niet wordt gehaald. Het betreft een lange 
termijn doelstelling en wordt beïnvloed door meerdere factoren. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Verduurzaming mobiliteitssysteem 
 Hergebruik van beton / asfalt bij provinciale infraprojecten op basis van contract: minimaal 50% 

(100% circulair in 2050). 
 Energieneutraal bouwen van de provinciale infrastructuur op basis van contract (100% in 2030). 
 Samenwerkingsverband voor duurzaam bouwen van wegen in Brabant is operationeel en positief 

gewaardeerd door betrokken partners in 2023. 
 Het OV-netwerk in Brabant is duurzaam. In 2025 100% elektrische bussen in de concessies in 

Brabant: 

% elektrische bussen in concessie 2021 2022 2023 2024 2025 

norm 10% 20% 20% 40% 100% 

 

 
Kwaliteit 
 

Ontwikkelingen en onzekerheden 
  Er staat spanning op de onderhoudsbegroting voor dagelijks beheer en onderhoud. Dit heeft te 

maken met een te verwachten overschrijding op de kosten van gladheidsbestrijding door de 
benodigde acties in januari / februari. Hiervoor wordt in deze rapportage een begrotingswijziging 
voorgesteld. De ontwikkeling is afhankelijk van de weersomstandigheden aan het einde van het 
jaar. Daarnaast is er sprake van extra kosten van elektriciteit vanwege de vertraging van het 
aanbrengen van LED-verlichting op en langs provinciale wegen en meer incidentele 
onderhoudsmaatregelen vanwege vertraging planmatig onderhoud. 

 Er staat ook spanning op de investeringen voor groot onderhoud en vervanging. Dat komt door 
indexatie en vertraging in integrale projecten waarin groot onderhoud wordt meegenomen. 

 Er zijn afspraken gemaakt over de aanvullende beschikbaarheidsvergoeding 2021 en de eerste 8 
maanden van 2022 door het Rijk voor de tekorten bij het OV. Voorwaarde daarbij is dat de 
provincie volledig de exploitatiesubsidie uitbetaalt ondanks lager aantal dienstregelingsuren 
(DRU’s). Deze bedragen zijn op de begroting geraamd. In aanvulling daarop zijn in NOVB verband 
afspraken gemaakt over het voorkomen van een verlies binnen de concessies (provincies hebben 
een garantie afgegeven als de vervoerders een negatief rendement halen). Provincie en 
vervoerders treden tijdig in overleg om waar mogelijk bij te sturen. 

 De beschikbaarheidsvergoeding OV loopt tot september 2022. Het is nog onduidelijk hoe de 
reizigersgroei er dan uit ziet. . 

 Er is voor een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) nog geen definitieve beschikking 
ontvangen. Hierdoor kunnen deze pas later op de begroting worden geraamd. Voorstel is om dit bij 
de slotwijziging te kunnen doen. 

Financieel overzicht 
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3 

Lasten 189.047 -4.667 184.380 

Baten 6.290 2.224 8.514 

saldo baten en lasten -182.757 6.891 -175.866 

Specificatie besluitvorming 
Specificatie besluitvorming vindt u hier.  

http://www.brabant.nl/-/media/e85a9a0d7c254c849c3e6475c23208c6.pdf
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