
Brede bijeenkomst 
gedeelde mobiliteit 

17 februari 2020

Gedeelde Mobiliteit

Welkom bij



Agenda van de middag

• 13:00 uur: Opening bijeenkomst en korte toelichting op programma. 

• 13:05 uur: Welkom en introductie door Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit 

en René Lazeroms, Wethouder gemeente Rucphen

• 13:20 uur: Hoe staat het met gedeelde mobiliteit in Brabant, wat is er allemaal gebeurd 

en wat staat er nog op stapel? Presentatie door Arwina de Boer en John Kuijs

• 14:15 uur: Einde plenair deel, koffiepauze gevolgd door inhoudelijke workshops in drie 

rondes:  over MaaS, integratie doelgroepenvervoer en samenwerking. 

• 16:00 uur: Plenaire sluiting en borrel



Introductie

Welkom!

Christophe van der Maat , gedeputeerde Mobiliteit en 

René Lazeroms, Wethouder gemeente Rucphen



Een breder speelveld

Transitie naar gedeelde mobiliteit
(focus op periode 2023-2030 e.v.)

Toekomstbeeld OV 2040
(focus op wensbeeld 2040/ 

spoor en HOV)

Concessiebeheer + 
ontwikkeling

(focus op lopende 
concessies)

Beheer en ontwikkeling gedeelde mobiliteit *

Infrastructurele werkenKoers mobiliteit Regionale uitvoeringsagenda’s

Uitvoeringsprogramma



Gedeelde mobiliteit

Alle mobiliteit die voor iedereen 
toegankelijk is en je vaak samen gebruikt. 
Dat kan een bus of trein zijn, maar ook een 
deelauto of deelfiets. Ook meerijden met 
iemand of reizen met een flex-concept past 
binnen gedeelde mobiliteit. 



Gedeelde mobiliteit in Brabant: hoe staat het er mee?

2018

2019

2020



Gedeelde mobiliteit in Brabant: hoe staat het er mee?

2018



Visie gaat breder dan OV: visie op gedeelde mobiliteit

Wij willen het slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem 
van Europa, 

waarin de reiziger centraal staat, met een 
passend aanbod voor alle reizigers. 

Zo houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor een 
sterke economie en kunnen mensen blijven meedoen aan 

de samenleving.

Kern van de visie

Leefbaar/ 
Blijf klimaatBetaalbaar

Toegankelijk

Innovatief

Data 
gedreven

Flexibel

Energie 

Kwaliteit



Gedeelde mobiliteit in Brabant: hoe staat het er mee?

2019

Visie als startpunt Wat betekent dat concreet voor West-Brabant? 

marktconsultatie

Provinciale Staten

Samen met gemeenten

Werkateliers

Bestuurlijke kopgroep



Gedeelde mobiliteit in Brabant: hoe staat het er mee?

2019

Beloften 
aan de 
reiziger

Opgaven en 
afspraken



Beloften aan de reiziger

In West-Brabant kan iedereen straks van halte naar halte met minimaal 1 
mobiliteitsvorm reizen. Dit kan een vorm van regulier ov zijn, maar bijvoorbeeld 
ook een flexconcept, een deelsysteem of het meerijden met iemand. 

De verschillende vervoersopties worden voor 
de reiziger begrijpelijk gemaakt zodat hij/zij 
zelf kan kiezen hoe te reizen. De reis moet op 
één manier gepland, geboekt en betaald 
kunnen worden, bijvoorbeeld via een app

Deze belofte geldt ook voor reizigers uit 
de kleinste kernen en buurtschappen 
omdat we het systeem van gedeelde 
mobiliteit voor iedereen toegankelijk 
maken. Dus elke kern heeft minimaal 1 
halte

Door een goed ontwikkeld vervoersysteem 
kan de reiziger altijd met maximaal 1 
overstap de dichtstbijzijnde stations in 
Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en ’s-
Hertogenbosch bereiken.

De provincie garandeert dat op maandag tot 
en met vrijdag overdag (7-18uur) een reis 
gemaakt kan worden van halte naar halte 
tegen ov-tarief. Dit kan via een buslijn of 
buurtbus zonder overstap, maar ook met een 
overstap als je met een hubtaxi naar een 
mobiliteitshub wordt gebracht. 

gedeelde mobiliteit is 
beschikbaar op meer plaatsen

Er zijn meer 
keuzemogelijkheden 
voor de reiziger *

Er is altijd minimaal 1 
betaalbare (regulier ov 
tarief) optie.

Je bent snel(ler) op grote 
knooppunten.





Gedeelde mobiliteit ‘onder de motorkap’

Vraag

Verbindende factor

Aanbod

Initiatieven uit 
samenleving en 
markt

“Robuuste lijnen’ 
met veel vraag

• Lijngebonden
• vraaggestuurd



Gedeelde mobiliteit in Brabant: hoe staat het er mee?

2019

Beloften 
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afspraken



Gedeelde mobiliteit in Brabant: hoe staat het er mee?

Opgaven en 
afspraken



Voorbeeld

Algemene informatie: 
demografie, 

ontwikkeling enz.

Hubs, haltes en andere 
infra aspecten: wat is er, 

wat wil men, wat is 
kansrijk? 

Welke vervoersvormen 
zijn er al?

Wat weten we van de 
reispatronen en 

vervoerstromen (incl. 
WMO)

Per stippellijn: wat is 
hierbij dan de meest 

passende optie?

USP per soort oplossing:
Direct
Flex
Enz.

Welke facilitering is er 
voor ‘samen’ (subsidie, 

ontheffing, etc.)

MaaS proof 
afspraken

Bv. Openbare parkeerplaatsen / 
parkeerplaatsen specifiek voor 
deeldiensten

De verbindende schakel

Investerings-
afsprakenSysteem

Ook: frequentie, 
bedieningsperiode, 
enz.

Belangrijke waarden
Solide basis

Duurzaamheid

Betaalbaarheid

Begrijpelijkheid

Toegankelijkheid

Data en kennis

Per aspect 
concreet maken 
óf en zo ja welke 
afspraak er 
gemaakt wordt

We gaan gebiedsgericht aan de slag met de gemeenten om de ‘witte vlekken’ in te 
vullen en bij alles wat nodig is expliciet concrete afspraken te maken. 

Evt. specifieke bespreekpunten voor deze gemeenten

Bv. Gebruik digi-panels gemeenten



Gedeelde mobiliteit in Brabant: hoe staat het er mee?

2020

Opgaven en afspraken

Aanbestedingen 

Randvoorwaarden



Proces: hoe pakken we het aan?

Interactieve kaart 
met aanbod en CBS 

kenmerken

Quickscan (Q1) en 
verdieping hierop 

samen met 
SmartwayZ

Grens-
overschrijdend

MTD + verdieping 
West-Brabant 
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Proces Midden en Oost Brabant (concessiegebied Oost)

Mee-
nemen 

in 
proces

Start 
kop-

groep

Vormen 
transitie
strategie

Maken PvE en 
bestek

Aan-
besteding 
concessie 

+Flex-
contract

Implementatie 

in
te

nt
ie

Tweede helft 2020
• Start bestuurlijke kopgroep

Eerste helft 2020:
• Bestuurders meenemen in proces West
• Ambtelijk oriënterende gesprekken
• Behoefte aan (best) kopgroep polsen

Uiterlijk medio 2023 gunning
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Proces Zuidoost Brabant

Mee-
nemen 

in 
proces

Start 
kop-

groep

Vormen 
transitie
strategie

Maken PvE en 
bestek

Aan-
besteding 
concessie 

+Flex-
contract

Implementatie 

in
te

nt
ie

Tweede helft 2022
• Start bestuurlijke kopgroep

Eerste helft 2022:
• Bestuurders meenemen in proces Oost
• Ambtelijk oriënterende gesprekken
• Behoefte aan (best) kopgroep polsen

Uiterlijk medio 2025 gunning
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2020



En dan nu:

Drie werksessies in drie rondes:

Ronde 1: 14:30-14:55
Ronde 2: 15:00-15:25
Ronde 3: 15:30-15:55

U hoeft niet te kiezen: 
de volgorde staat op uw badge

16:00 uur plenaire sluiting in clubzaal

Clubzaal

Mariska Slots/ Astrid Zwegers
Gemeente Eindhoven

Foyer

Arwina de boer/ John Kuijs
Provincie Noord-Brabant

Filmzaal 4

Jacky Lodewijks / Peter Krumm
Forseti/APPM



Deelsessies! 

WAAR Foyer CLUBZAAL Filmzaal 4 
 mogelijkheden Mobiliteit als Dienst en 

deelmobiliteit (Mariska Slots en Astrid Zwegers 
van gemeente Eindhoven)  

samenwerkingsmodellen (John Kuijs en 
Arwina de Boer van provincie Noord-

Brabant) 

integratie doelgroepenvervoer en ov (Peter Krumm 
van APPM en Jacky Lodewijks van Forseti) 

 
14:30 uur Ronde 1 

 
Ronde 1 Ronde 1 

14:55 uur Koffiebreak en wisselmoment 
15.00 uur Ronde 2 

 
Ronde 2 Ronde 2 

15.25 uur Koffiebreak en wisselmoment 
15.30 uur Ronde 3 

 
Ronde 3 Ronde 3 

15.55 uur Terug naar de Clubzaal 
 



Tot slot: 

Terugkoppeling uit werksessies

Reacties? 



Dank voor uw aandacht

Meer informatie

www.brabant.nl/gedeeldemobiliteit
gedeeldemobiliteit@brabant.nl


