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Onze opgave

Optimale mobiliteit
Op weg naar 2030 werken we aan het meest betrouwbare, slimste en duurzaamste verkeers- en vervoerssysteem 
van Europa. Veilige en comfortabele mobiliteit voor inwoners, bedrijven en bezoekers in alle delen van Brabant 
maakt dat iedereen mee kan doen. Het versterkt bovendien de economie en het vestigingsklimaat. De opgave is 
enorm. De verwachte groei van het aantal reizigers in het Openbaar Vervoer (OV) is zo’n 30% tot 40% in 2030. 
Daar komt een groei van het wegverkeer bij waardoor de bereikbaarheid fors onder druk komt te staan. Dit 
vraagt het komende decennium om een stevige investering in alle vervoersvormen van Brabant, maar vooral ook 
om een nog slimmere afstemming bij het oplossen van knelpunten voor de fiets, het OV, de auto en de logistiek.

Onze inzet

Multimodaal en integraal afweegkader
We ontwikkelen de komende periode een multimodaal afwegingsinstrument (Brabantse mobiliteitsladder). Deze 
mobiliteitsladder stelt ons beter in staat afgewogen keuzes te maken binnen de financiële middelen die we 
beschikbaar hebben voor de aanpak van mobiliteitsknelpunten. Om die reden vernieuwen we ook met ingang 
van 2021 de bestaande systematiek van de Regionale Uitvoeringprogramma’s (RUP’s) als onderdeel van de 
gebiedsgerichte aanpak. Bij de investeringen in het mobiliteitssysteem kijken we ook meteen welke andere 
belangen we kunnen meenemen. Denk hierbij aan energieopwekking, waterberging en natuurontwikkeling.
In lijn met de Omgevingsvisie kan het zijn dat op verzoek van een gemeente de provincie niet alleen vanuit ‘nut 
en noodzaak’, maar ook met oog op de ‘omgevingskwaliteit’ open staat voor bijvoorbeeld het omleggen van een 
provinciale weg. Dit past bij onze werkwijze om opgaven ‘diep, rond, en breed’ te beschouwen. In het nieuwe 
mobiliteitsbeleid werken we die systematiek om tot integrale keuzes te komen nader uit.
Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

Data-gedreven mobiliteitsbeleid
We gaan stappen zetten richting een meer ‘data-gedreven’ mobiliteitsbeleid. Op die manier kunnen we beter zien 
waar de problemen zich voordoen en welke investeringen het meest rendabel zijn. We kijken hierbij naar het 
mobiliteitssysteem als geheel met als doel de verbetering van de verkeersveiligheid, de doorstroming, de 
leefbaarheid en de verduurzaming.
Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

Koploper slimme en groene mobiliteit
Op het gebied van de toepassing van Smart Mobility is Brabant een toonaangevende provincie. En dat willen we 
blijven. Met het programma SmartwayZ.NL ontwikkelen we nieuwe innovatieve mobiliteitsoplossingen zoals 
bijvoorbeeld ITS-technieken (zelfrijdende auto). Dit doen we in samenwerking met onze partners in de sterke 
Brabantse automotive sector. We stellen ons mobiliteitsnetwerk beschikbaar om deze nieuwe technieken te 
testen en grootschalig toe te passen. De samenwerking met het Rijk, andere overheden, kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven zetten we voort. Het programma SmartwayZ.NL gebruiken we ook om gezamenlijk te zoeken naar 
oplossingen voor de reductie van CO2 en de energie-opgave. Op het gebied van MAAS (Mobility as a Service) 
willen we snel tot een geïntegreerd mobiliteitsplatform komen. We stimuleren praktische toepassing van 
bewezen technieken in nauwe samenwerking met de vier stedelijke regio’s. De beschikbaarheid van data speelt 
daarbij een belangrijke rol. Hierbij moeten we ook een antwoord geven op het privacyvraagstuk en het veilig 
gebruik van gegevens.
Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

Verkeersveiligheid
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Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

Vernieuwing van het openbaar vervoer
Afgelopen jaar is de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Dit 
provinciebestuur gaat voortvarend aan de slag om deze visie in de praktijk te brengen met onder meer nieuwe 
OV-concessies. Te beginnen met de concessie in West-Brabant. Om de bereikbaarheid van onze steden en 
middelgrote gemeenten te faciliteren, werken we verder aan de ontwikkeling van het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV)-netwerk met BravoDirect als ruggengraat en voldoende overstappunten. Met de transformatie 
van reguliere stations waar OV, fiets, deelauto’s en andere publieke diensten samen komen, leggen we cruciale 
verbindingen in het mobiliteitsnetwerk. We staan open voor onderzoeken naar alternatieve vervoersystemen van 
de toekomst. Om de kleine kernen bereikbaar te houden, ontwikkelen we samen met gemeenten, vervoerders en 
(nieuwe) coöperaties flexibele vormen van gedeelde mobiliteit. Dit past bij de Brabantse mentaliteit dat we 
samen de schouders zetten onder uitdagingen. We zien kansen om de samenwerking met de Brabantse 
buurtbussen uit te bouwen. Flexibiliteit van het systeem, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid voor 
iedere Brabander spelen hierbij een grote rol. Daarbij zoeken wij de samenwerking met gemeenten door 
bijvoorbeeld doelgroepenvervoer en regulier OV met elkaar te combineren en door gemeenten in gelegenheid te 
stellen eigen regelingen te maken.
Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

De fiets als onmisbare schakel
De fiets is een fijn, schoon en gezond vervoersmiddel en onmisbaar in ons mobiliteitssyteem. Met de opkomst 
van de elektrische fiets is het mogelijk geworden om grotere afstanden te overbruggen. De fiets is daarmee heel 
geschikt voor woon-werkverkeer, voor scholieren en om snel bij een OV-verbinding te komen. De komende 
jaren gaan we verder met het oplossen van knelpunten en het uitbreiden van het Brabantse snelfietsroutenetwerk. 
Ook blijven we kijken waar reguliere fietspaden versterking behoeven. We blijven invulling geven aan het reeds 
vastgestelde beleid op veerverbindingen. Op die verbindingen waarin de provincie participeert, stellen we 
hieraan eisen voor het verbeteren van de duurzaamheid.
Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

Schaalsprong openbaar vervoer Brabant
Om de sterke groei van het aantal OV-reizigers in 2030 op te kunnen vangen, moet de basis van het Brabantse 
spoornetwerk op orde worden gebracht. De grenzen van de capaciteit van het spoornetwerk zijn ook in Brabant 
al bereikt. We hebben de ambitie dat reizigers uiterlijk in 2040 vanuit de Brabantse steden binnen 60 tot 90 
minuten per trein in de Randstad, Antwerpen, Brussel en Düsseldorf kunnen zijn. Ook willen we een 
hoogfrequent treinvervoer binnen Brabant. Om de frequentie van de treinen te kunnen verhogen, zijn meerdere 
aanpassingen nodig: het ongelijkvloers maken van spoorwegovergangen, verdubbelen van het spoor, het 
uitbreiden van perrons en het transformeren van stations tot multimodale overstappunten. Om deze schaalsprong 
voor Brabant mogelijk te maken, werken we komende periode toe naar het sluiten van een deal met het Rijk en 
gemeenten. Ook blijven we inzetten op een snelle OV-verbinding tussen Breda en Utrecht. Tot slot, blijven wij 
samen met gemeenten bij het Rijk aandringen op het nemen van structurele maatregelen voor het verbeteren van 
de veiligheid en het verminderen van overlast van goederenvervoer over het Brabantse spoor.
Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

Bereikbaarheid Eindhoven, Helmond, Nuenen
De afgelopen jaren hebben we samen met de partners in de regio Zuidoost-Brabant gewerkt aan een integraal 
pakket van maatregelen voor de bereikbaarheid van deze economisch belangrijke regio. Onderdeel van dit 
pakket is het antwoord op de vraag op welke manier de zogenaamde bundelroutes (o.a. N270, N615, N612) een 
rol kunnen vervullen in het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Brainportregio. We 
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onderschrijven de uitkomsten van de bundelstudie die vorig jaar is uitgevoerd. Dat betekent dat de knelpunten 
moeten worden opgelost en capaciteitsuitbreiding voor het autoverkeer nodig is, bij voorkeur op de bestaande 
infrastructuur van de bundelroutes. Om de juiste keuze te kunnen maken, zetten we alle opties voor de beste 
toekomstbestendige oplossing op een rij. We hebben de ambitie om in 2020 samen met de gemeenten tot een 
definitieve keuze voor een oplossing te komen.
Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

Oplossen knelpunten
Vanuit het beleid ‘slim waar het kan, asfalt waar het moet’ blijven we ook komende periode werken aan het 
oplossen van knelpunten in de infrastructuur. Ook hierbij geldt een multimodale en integrale aanpak met andere 
beleidsterreinen. Hierbij zoeken we ook oplossingen voor de energieopgave, het verbeteren van de leefomgeving 
en de wateropgave. Omdat de mobiliteitsopgave te groot is voor één partij om op te lossen, blijven we intensief 
samenwerken met Rijk en gemeenten, maar zeker ook met het bedrijfsleven. In navolging van de integrale 
aanpak voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run in Veldhoven en de afspraken met ASML, willen 
we ook voor andere economische kernen in Brabant komen tot een gezamenlijke aanpak. Hierbij verwachten we 
ook van private partijen dat ze ten minste verantwoordelijkheid nemen in het sturen van de mobiliteitsvraag van 
hun werknemers. De mobiliteitsopgaven van Veghel vragen in dat kader om een soortgelijk integraal pakket van 
maatregelen met gemeente en bedrijfsleven.
Maar er zijn meer kansen. De regio Breda en het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn stedelijke gebieden met een 
majeure opgave op het gebied van mobiliteit, wonen en verduurzaming. Dit provinciebestuur gaat met Breda en 
Eindhoven in gesprek om te bezien of urgente opgaven samengebracht kunnen worden in een 
toekomstbestendige ‘mobiliteitsdeal’. We houden het ambitieniveau voor de aanpak van snelwegen in onze 
provincie vast en willen komen tot afspraken met het Rijk over de opwaardering van in ieder geval de A50, de 
A2 Eindhoven-Zuid/N2. Ook blijven we scherp op de kansen om de A67 tot en met Asten te verbreden, het 
uitbreiden van truckparkings en het stoplichtvrij maken van Hooipolder.
Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

Eindhoven Airport
We willen een regionale luchtvaart die minder hinder voor de omgeving veroorzaakt en tegelijkertijd op een 
betere manier is verbonden met haar omgeving en de (ambities van) Brabant en de Brainpor- regio. In lijn met de 
reeds door de provincie gegeven reactie onderschrijven we daarmee het advies van de onafhankelijke verkenner 
over de toekomst van Eindhoven Airport, dat onlangs is gepresenteerd. Als regiopartner en aandeelhouder van 
de luchthaven blijven we vanuit onze rol bijdragen aan het proces van het Rijk om te komen tot een 
luchtvaartbesluit voor de luchthaven.
Gedeputeerde: Maat Christophe, van der

Gedeputeerde aan het woord
 

Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Financiën:
"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… de komende vier jaar goede besluiten durven nemen zodat het goed 
blijft gaan met Brabant. Wij moeten er nu voor zorgen dat volgende generaties Brabanders het net zo goed of 
liever nog beter hebben dan wij. Dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen én verzilveren en dat ze in een mooie 
en veilige omgeving kunnen leven.
Ik wil deze bestuursperiode… zorgen dat Brabant niet op slot raakt. Dus ga ik verder om ook voor de fiets, de 
auto en het OV opnieuw besluiten te nemen om Brabant bereikbaar te houden. En ik ga samen met alle 
betrokkenen ons OV vernieuwen. We gaan ‘Bravo’ uitbouwen tot een OV-systeem waarmee elk dorp en elke 
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stad in Brabant op de slimste en beste manier te bereizen zijn. Genoeg te
doen dus.
In 2030… beschikt Brabant over het meest slimme en duurzame mobiliteitssysteem van Nederland en misschien 

wel Europa. En 
hopelijk kijk ik dan 
heel tevreden terug 
op de keuzes die 

we daar in deze periode voor genomen hebben."
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