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Gedeelde Mobiliteit

Welkom bij





We willen Brabant 
bereikbaar houden, 

zorgen voor een sterke 
economie en dat 

mensen kunnen blijven 
meedoen aan de 

samenleving.

Waarom

“Eén inclusief systeem 
waarin de reiziger de 
keuze heeft uit 
verschillende 
vervoersdiensten om zo 
zelf zijn/haar reis samen 
te stellen, passend bij 
diens reisbehoeften”

Wat

Adaptief, Maatwerk, 
Samenwerken met oog voor 
elkaars verantwoordelijkheden, 
op basis van belangrijke 
waarden zoals betaalbaarheid, 
toegankelijkheid, duurzaamheid, 
begrijpelijkheid en kennisdeling.  

Hoe

wonen

klimaat

inclusiviteit
Mobiliteits-

transitie



Stappen tot nu toe

2018

Nieuwe visie: “Gedeelde 
mobiliteit is maatwerk”.

2019

Vertaling visie 
naar strategie 
voor West-
Brabant

2020

Concretiseringsslag 
West-Brabant via 
uitgangspunten 
document

Vorming bestuurlijke 
kopgroep Oost-
Brabant 

2021

• Uitvoering geven aan 
uitgangspuntendocument

• Voorbereidingen 
aanbesteding Flex West-
Brabant.

Traject 
Gezamenlijke 
ambitie Oost-
Brabant.  

covid

2022

• Start aanbesteding  
concessie West-Brabant.

• Aanbesteding Flex West-
Brabant.

Uitwerking / oppakken 
ambitie Oost-Brabant via 
werkstromen.  

Adaptieve aanpak per 
concessiegebied (volgt de 
‘hartslag’ van aflopen 
huidig contracten)



Impact covid op reizigersaantallen



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Lopende concessie

Planning nieuwe concessies

verlenging

Lopende concessie

Lopende concessie verlenging



Mobiliteitshubs Mobiliteit als Dienst
Aanbod

Vraag



Vraag

Onderzoek naar wat reizigers belangrijk vinden

• In 2020 grootschalig kwantitatief onderzoek in West-
Brabant naar drijfveren van reizigers (op hoofdlijnen)

• In 2021 verdiepend, kwalitatief, Brabantbreed onderzoek 
naar drijfveren. 

• In 2022 grootschalig Brabantbreed kwantitatief onderzoek 
naar reizigersbeleving i.s.m. SmartwayZ.NL 



Aanbod

Reguliere 
buslijnen

Hoog-
waardige 

Direct 
lijnen

Buurt-
bussen

HUB
TAXI

HALTE
TAXI

Doel-
groepen 
vervoer

Samen 
initia-
tieven

Lijngebonden 

Samen Flex 



In de ov- concessie
• Aanbestedingstraject West-Brabant loopt
• Verlenging concessie Oost-Brabant tot eind 2026

Gezamenlijke aanbesteding
• Diverse pilots 
• 2022: start aanbesteding West Brabant
• 2023: start aanbesteding ‘s-Hertogenbosch
• 2023: start aanbesteding Noordoost Brabant

Aanbod

Reguliere 
buslijnen

Hoog-
waardige 

Direct 
lijnen

Buurt-
bussen

HUB
TAXI

HALTE
TAXI

Doel-
groepen 
vervoer

Samen 
initia-
tieven

Samen doen en leren
• Diverse pilots (door heel Brabant)
• Onderzoek deelmobiliteit 
• Toolkit 



Mobiliteitshubs Mobiliteit als DienstAanbod

Vraag

• Overzicht van mogelijke locaties voor hubs in 
uitgangspunten document (WB) en ambitiedocument 
(OB) als startpunt

• In 2021 onderzoek gedaan naar kansrijke hub locaties in 
West-Brabant.

• Eerste helft 2022 voor de 9 meest kansrijke hub locaties 
onderzoek naar mogelijkheden voor vormen van 
deelmobiliteit en voorzieningen.

• Tweede helft 2022 onderzoek naar kansrijke hublocaties 
in Oost-Brabant 

• “Levend document” eisen aan 
aanbieders

• Volgen landelijke MaaS pilots



Gedeelde mobiliteit 
doen we samen!

Meer informatie

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


