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LEESWIJZER 

De provincie Noord-Brabant heeft deze discussiestarter opgesteld 

als startpunt voor de dialoog over de toekomst van mobiliteit in 

Brabant. Het document is vooral gericht op mensen die dagelijks 

professioneel bezig zijn met mobiliteit. Maar het is ook de basis 

voor een bredere dialoog met reizigers. 

De stellingen per vraagstuk zijn bedoeld om de dialoog te 

starten. Het zijn geen standpunten van de provincie. We willen 

hiermee het gesprek met professionals aangaan, om te kijken 

wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Hoe snel gaan 

ontwikkelingen en wat is technisch wel en niet mogelijk op 

korte, middellange en langere termijn? Welke rol hebben we 

als overheid? En hoe moeten we samenwerken met al onze 

partners? Deze vragen komen in alle vraagstukken terug. 

De discussiestarter gaat over het totale mobiliteitsveld van 

personen- en goederenvervoer. Het is een startpunt, waarin 

vraagstukken benoemd worden die de provincie belangrijk vindt. 

Dit betekent echter niet dat er niet óók gesproken kan worden 

over andere vraagstukken. 

Daarnaast willen aan de hand van de vraagstukken het gesprek 

aan met de gebruiker. Welke kansen en belemmeringen zien 

reizigers voor mobiliteit in de toekomst? Kortom: deze discussie-

starter is een startpunt, waarbij we iedereen vragen om met 

ons in gesprek te gaan. 
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VOORWOORD 

We kunnen er niet omheen. Onze mobiliteit verandert 

in hoog tempo. Elektrische en zelfri jdende auto's, 

e-bikes en nieuwe deeldiensten; ze komen eraan en 

zorgen ervoor dat we in de nabije toekomst op een 

andere manier van A naar B komen. Nu stappen we 

zonder er bij na te denken elke dag in de auto of 

de bus. In de toekomst gaan u en ik onze reis op een 

andere manier organiseren. Afhankel i jk van onze 

agenda, afhankel i jk van onze stemming en a l dan 

niet ondersteund door (commerciële) aanbieders en 

nieuwe technologische mogel i jkheden. Eén ding is 

wat mij betreft overduidel i jk: de mobil iteit zoals we 

die nu kennen gaat flink veranderen. 

Als gedeputeerde, verantwoordel i jk voor de mobil iteit 

in Brabant, verheug ik me op de verander ingen die 

op ons a fkomen. Die futuristische noviteiten uit de 

film 'Back to the Future' worden steeds meer realiteit! 

Maar deze verander ingen vragen de provincie ook 

om zich nu maximaal in te spannen, om te zorgen 

dat we op tijd de juiste keuzes kunnen maken. 

Zodat u ook in de toekomst kunt vertrouwen op een 

mobiliteitssysteem dat u in staat stelt om zich tegen 

betaalbare kosten snel en betrouwbaar te verplaat¬

sen. Een systeem dat de groei van de Brabantse 

economie ondersteunt en dat ervoor zorgt dat we 

in Brabant kunnen rekenen op minder ongeval len, 

minder luchtvervuiling en minder geluidshinder. 

En dus stel ik een legio aan vragen: welke mobili¬

teitsuitdagingen l iggen voor ons? En wat zijn dan 

de beste oplossingen? Welke mobiliteitswensen 

hebben de Brabanders in de toekomst en wat 

verwachten ze dan van de overheid? Welke keuzes 

moet de provincie maken om toepassing van nieuwe 

technieken te versnellen? Voor het antwoord op die 

vragen gaan we met u in gesprek. We gaan een 

d ia loog aan met marktpart i jen, kennisinstell ingen, 

medeoverheden maar vooral ook met de inwoners 

van Brabant. Ik wil weten wat uw verwacht ingen, 

vragen en zorgen zijn. 

O m die d ia loog te starten agendeer ik in deze notitie 

een aantal vraagstukken en stell ingen. Die noemen 

we discussiestarters. Het gaat namel i jk niet om 

mijn mening of verwacht ing, maar om het op gang 

brengen van de discussie. Ik wil u prikkelen en een 

reactie losmaken. Ik daag u uit actief deel te nemen 

aan de d ia loog over onze toekomst. 

De opbrengt van deze discussies is vervolgens de 

input voor een bestuurlijke discussie over de rol 

van de overheden op het gebied van mobil iteit. 

We vertalen uw verwachtingen naar plannen voor 

de korte termijn en uitvoeringsafspraken. Heel con¬

creet zal de oogst van de d ia loog een plek kri jgen 

in de Brabantse Omgevingsvisie die in 2018 het 

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan met onze 

keuzes en investeringen voor mobil i teit vervangt. 

Door deel te nemen aan de d ia loog, draagt u dus 

direct bij aan de toekomst van mobil i teit in Brabant. 

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten en ben benieuwd 

naar uw reactie op de discussiestarters. Over één 

stelling zijn we het vast eens: mobil i teit in Brabant 

maken we samen! 

Christophe v a n der Maat 

Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking 

Provincie Noord-Brabant 
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WAAROM? 
De wereld van onze mobiliteit verandert in hoog tempo. Nu reizen we 
nog van A naar B met onze auto, de fiets of met het openbaar vervoer. 
Maar volgens experts ziet de wereld er over t ien, twintig jaar heel anders 
uit. Dan stappen we in een zelfrijdende bus of auto, pakken we een 
e-bike en delen we onze auto met anderen. En wordt ons pakket, besteld 
via internet, bezorgd door een drone. Door nieuwe technologie worden 
voertuigen steeds slimmer. En door de opkomst van de deeleconomie 
vinden veel mensen het 'bezit ' van een eigen auto steeds minder belangrijk. 

Brabantse context 
Welke invloed hebben deze ontwikkel ingen op 

Brabant? Hoe kijken Brabanders aan tegen nieuwe 

ontwikkel ingen zoals deelauto's? Aan welke waarden 

hechten zij het meest: betaalbaarheid, vei l igheid, 

comfort? We weten dat Brabanders van oudsher 

georiënteerd zijn op de auto en minder op de fiets en 

het openbaar vervoer. Dit zie je terug in de inrichting 

van de infrastructuur van Brabantse steden, die vaak 

goed bereikbaar zijn per auto. We wil len daarom 

vooral kijken naar nieuwe mobiliteit in de context 

van de Brabantse omgeving. 

Mobiliteit als middel 
We zien mobil i teit niet als doel , maar als middel . 

Zo draagt mobil i teit bij aan sociale veerkracht in 

Brabant: als je jezelf kunt verplaatsen, kun je actiever 

meedoen aan de samenleving. O o k is mobiliteit 

belangri jk voor de economie: een goede bereikbaar¬

heid versterkt het vestigingsklimaat. Daarnaast 

willen we schone en sl imme technieken stimuleren: 

innovaties in mobil i teit bieden grote kansen voor 

de werkgelegenheid en bedri jv igheid. Mobil i teit 

moet een bi jdrage leveren aan een Aantrekkel i jk, 

Bereikbaar, en Concurrerend Brabant. 

W c -; 
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Nieuwe Duurzame 
materialen Sociale Zero-emissie vervoersmiddelen 

veerkracht 

Nieuwe concepten bieden k a n s e n , bijvoorbeeld om de sociale veerkracht te versterken. 
Meer info: zie het Cahier # 3 van Brabant Kennis over toekomstige mobiliteit. 

Maatschappe l i j ke d ia loog 



Wensbeeld 

» minder files 

» minder ongeval len 

» minder uitstoot 

» lager energieverbruik 

» lagere kosten 

» effectiever ruimtegebruik 

» betere bediening reizigers 

» hogere tevredenheid 

W E N S | 
BEELD 

NU 

angzaam snel 

Acceptatie technologie door gebruikers 

Voordelen en vragen 
Nieuwe ontwikkel ingen in mobil i teit hebben grote 

voordelen. Zo wordt het verkeer veiliger, als nieuwe 

technologie kan ingri jpen voordat een ongeluk 

gebeurt. Files nemen af, als voertuigen direct met 

elkaar kunnen communiceren. En elektrische voer¬

tuigen zijn beter voor het mil ieu en de luchtkwaliteit. 

Tegelijkertijd is er nog veel onzeker. Hoe snel gaan 

de technologische ontwikkelingen? Hoe snel stappen 

gebruikers over naar zelfr i jdende voertuigen en 

deeldiensten? En welke rol moeten overheden in 

de toekomst van mobil i teit spelen? 

Nieuwe mobiliteit 
Als de technologie snel ontwikkelt, en nieuwe 

innovaties snel door gebruikers worden geaccepteerd, 

ontstaat op korte termijn een nieuwe mobil iteit met 

minder files, minder ongeval len, schone voertuigen, 

en een betere aansluit ing op de vraag van reizigers. 

De vraag is wat hiervoor nodig is. Ten eerste: hoe 

snel gaan ontwikkel ingen in de techniek en wat kan 

er wel en wat niet op de korte termijn? Ten tweede: 

hoe snel worden nieuwe innovaties overgenomen 

door gebruikers? We wil len meer inzicht hebben 

in het perspectief van Brabantse gebruikers in de 

specifieke Brabantse context. 

Rol van de provincie 
Wat moet de provincie (samen met andere partijen) 

doen om het wensbeeld uit bovenstaande figuur te 

realiseren? Welke stappen moeten we nu al zetten? 

Wat hebben markt- en kennisinstellingen nodig 

om te kunnen innoveren en nieuwe technologieën 

te ontwikkelen? Hoe kijken gebruikers tegen deze 

ontwikkel ingen aan en wat hebben zij nodig 

om nieuwe mobil iteitsconcepten en technieken 

te accepteren? We wil len weten welke rol de 

samenleving zelf kan oppakken, bij het verzorgen 

van de mobil i teit, en hoe de provincie ze daarbi j 

kan helpen. En we wil len weten wat Brabanders 

van ons verwachten: is dat een overheid met een 

actieve rol in het mobiliteitssysteem, of eentje die 

alleen de randvoorwaarden opstelt? 

De provincie Noord-Brabant wil antwoorden vinden 

op deze vragen, om zich goed voor te kunnen 

bereiden op de transitie in mobil iteit. Dat doen we 

omdat we - samen met andere parti jen - het verkeer 

en vervoer in Brabant facil i teren. We hebben een 

wettelijke taak o m : 

* Concessies te verlenen voor het regionale 

openbaar vervoer; 

* Provinciale wegen aan te leggen, te beheren 

en te onderhouden; 

* Het verkeers- en vervoersbeleid te coördineren 

en te regisseren. Hiervoor geven we per jaar 

ongeveer 350 tot 4 0 0 mil joen uit. 

Maatschappe l i j ke d ia loog 



Als mobil iteit er in de toekomst anders uitziet, 

verandert deze rol waarschi jnl i jk ook. Misschien past 

onze tradit ionele benader ing niet meer, als burgers 

in toenemende mate zelf hun mobil i teit organiseren. 

Dit heeft ook invloed op onze wettelijke taken. 

Verstandige keuzes 
We moeten keuzes maken over hoe we in de 

toekomst het beschikbare geld voor mobil i teit wi l len 

uitgeven. Welke rol heeft de overheid nog op het 

gebied van mobil i teit, in relatie tot markt en kennis¬

instell ingen, en wat mogen we van de gebruiker zelf 

verwachten? De provincie heeft de ambit ie om de 

meest opt imale mobiliteitsopties te kunnen bieden, 

voor het beschikbare publieke geld. O m op tijd 

verstandige keuzes te kunnen maken, voor de nieuwe 

omgevingsvisie van 2018 en de ov-concessie van 

West-Brabant van 2022 , kunnen we niet afwachten. 

We moeten nu aan de slag. 

Wendbaarheid 
O m opt imale keuzes te kunnen maken voor de 

korte, middel lange en lange termi jn, moeten we 

als provincie wendbaarder worden. Hoe zorgen we 

dat we steeds de goede stappen zetten die passen 

bij de stand van de techniek en de acceptatie van 

gebruikers? Daarnaast is onze huidige manier van 

denken, waar in projecten worden gefinancierd op 

een tradit ionele manier (per modali teit), niet per se 

het meest effectief. We wil len modali teiten in samen¬

hang bekijken en per gebied beslissen wat de beste 

mobi l i tei tsaanpak is. Daarvoor is een fundamentele 

omslag nodig in ons doen en denken. 

Daa rom richten we onze blik naar buiten. 

Samenwerking 
O m onze blik naar buiten te richten, zoeken we 

nadrukkel i jk de samenwerking op met andere 

part i jen. 

* O m echt effectief beleid te kunnen voeren, 

moeten we samenwerken met het Rijk, gemeenten 

en regio's, en naar buiten toe optreden als één 

overheid. 

* Daarnaast zoeken we de verbinding met markt¬

parti jen en kennisinstell ingen. Bij hen komen 

de innovaties vandaan die we als overheid 

wil len volgen en versnellen, om slim te kunnen 

meebewegen en (technologische) voorui tgang 

te kunnen versnellen. 

* Uiteraard kunnen we ook niet zonder de 

gebruikers: zij gebruiken de modali teiten dageli jks 

en zijn in toenemende mate ook aanbieder van 

mobil iteit. Aan de andere kant moeten zij nieuwe 

technologieën gaan gebruiken, dus innovatie in 

mobil iteit kan niet zonder de gebruiker. 

Inzet financiële middelen van de provincie 

De provincie geeft jaarlijks ongeveer 
C350 tot C400 miljoen uit aan mobiliteit. 

Dit zijn structurele en incidentele uitgaven. Het grootste 

deel, bijna de helft, wordt besteed aan investeringen in 

de infrastructuur. Ongeveer #16 miljoen per jaar besteden 

we aan beheer en onderhoud van provinciale wegen. Circa 

#12 miljoen per jaar wordt besteed aan regionale maatregel

pakketten en circa #95 miljoen gaat structureel op aan 

de exploitatie van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt 

jaarlijks #1 miljoen besteed aan verkeersveiligheid en 

#1,5 miljoen aan goederenvervoer. De overige middelen 

zijn uitgaven binnen investeringsprogramma's zoals Spoor, 

HOV en Knooppunten en Fiets. 

Maatschappe l i j ke d ia loog 11 
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HOE? 
O m ons goed voor te bereiden op de toekomst van mobiliteit in Brabant, 
organiseren we een maatschappeli jke dia loog. We gaan een jaar lang in 
gesprek met inwoners, marktpart i jen, kennisinstellingen en overheden. Dat 
doen we omdat we ons beleid samen met onze omgeving willen vormgeven. 

Inwoners en professionals tegen de transitie in mobil i teit en hoe wij het beste 
De maatschappeli jke d ia loog bestaat uit twee sporen: kunnen samenwerken. 

1) We gaan in gesprek met de inwoners van Brabant 

en de gebruikers van mobil iteit. Iedereen die woont 

en reist in onze provincie kan meepraten. De vraag¬

stukken uit deze discussiestarter vertalen we naar 

vragen die aansluiten bij de gebruikers. We wil len 

weten wat zij v inden van de verander ingen die op 

hen afkomen en wat zij van de provincie verwachten. 

2) We gaan in gesprek met mobiliteitsprofessionals 

die werken bij marktpart i jen, kennisinstell ingen of 

overheden. Bestaande partners van de provincie, 

maar ook nieuwe organisaties en startups. Hierbij 

horen ook verladers vanuit de goederensector. 

De discussiestarter is bedoeld om met deze groep in 

gesprek te gaan. We wil len weten hoe zij aanki jken 

Deze twee sporen lopen tegeli jkerti jd. We gebruiken 

de reacties van inwoners om gericht het gesprek met 

professionals aan te kunnen gaan en andersom. 

Vraagstukken 
O m richting te geven aan de maatschappeli jke 

d ia loog, hebben we deze discussiestarter gemaakt. 

In tien vraagstukken beschrijven we de aankomende 

ontwikkel ingen en de mogeli jke gevolgen voor de 

rol van de overheid. Daarbi j schuwen we 'hei l ige 

huisjes' niet: we kijken kritisch naar onze huidige 

rol en maken alternatieve bestedingen van publ iek 

geld bespreekbaar. Met prikkelende stellingen 

maken we de discussie los. De discussiestarter 

is nadrukkel i jk een startpunt voor het gesprek. 

Maatschappe l i j ke d ia loog 



WE WILLEN WETEN WAT ZIJ VINDEN 
VAN DE VERANDERINGEN DIE 
OP HEN AFKOMEN EN WAT ZIJ 
VAN DE PROVINCIE VERWACHTEN. 

Dit betekent dat parti jen ook kunnen aangeven welke 

vraagstukken voor hen, naast de genoemde t ien, 

belangri jk zi jn. 

Discussie 
De dialoog vindt deels online plaats (www.brabant.nl / 

toekomstmobil i teit). Hier kun je reageren op de 

discussiestarters. Daarnaast organiseert de provincie 

bi jeenkomsten, workshops en evenementen rond 

de toekomst van mobil iteit. We trekken Brabant 

in en gaan bij specifieke doelgroepen langs om 

persoonlijk het gesprek aan te gaan. Hierbij gebruiken 

we de vraagstukken uit deze discussiestarter als 

basis. We starten hiermee op de Dutch Design Week 

van 2016 . 
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WAT? 
Alle bi jdragen in de maatschappeli jke dialoog nemen we mee in onze 
toekomstkeuzes. De input van inwoners, marktpart i jen, kennisinstellingen 
en medeoverheden verwerken we in onze ambitie en koers voor de 
aanpak van mobiliteitsopgaven in Brabant. Voor de lange en de middel¬
lange termijn. 

Omgevingsvisie 
Het provinciaal bestuur neemt de koers voor mobi¬

liteit mee en legt deze vast als onderdeel van het 

omgevingsbeleid in de Brabantse Omgevingsvisie. 

Dit is een visie op de fysieke leefomgeving en gaat 

over keuzes op hoofdl i jnen en de lange termijn. Het 

is een basis voor het versterken van de uitvoerings¬

kracht en is gericht op inhoudeli jke keuzes, de rol 

van de provincie en andere parti jen en de manier 

van samenwerken. 

De omgevingsvisie vervangt diverse visies, waaronder 

het Provinciaal Verkeers- en VervoerPlan (PVVP). Deze 

visie is eind 2018 klaar, voordat de Omgevingswet 

van kracht wordt. 

Lopende programma's 
De reacties uit de maatschappeli jke d ia loog worden 

ook gebruikt voor de keuzes die de provincie moet 

maken voor de middel lange termi jn, bi jvoorbeeld 

voor de ov-concessie van West-Brabant, die ingaat in 

2022 . Dat klinkt nog ver weg, maar als we deze con¬

cessie op een innovatieve manier wil len vormgeven, 

moeten we snel beginnen. 

Aan de andere kant zitten we niet stil terwijl we de 

d ia loog voeren. Experimenten en testomgevingen 

binnen lopende programma's , zoals binnen Smart-

wayz.nl en binnen het p rogramma Vernieuwing OV, 

gaan gewoon door. We wil len ook het komend jaar 

blijven experimenteren, zodat we al doende leren 

voor de toekomst. 

WE WILLEN BLIJVEN EXPERIMENTEREN, 

ZODAT WE AL DOENDE LEREN VOOR DE TOEKOMST. 
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Tijdpad en resultaten 

Aanpassing beleid 
(via Provinciale Staten) 
voor: 
*Omgevingsvisie 

*Programma's waaronder 
nieuwe concessies 

Discussie 

starter 

In gesprek met 

1 5 . 0 0 0 Brabanders 

Polls, 

social media 

1. Mobiliteitssysteem van de toekomst 

D D W 

2 0 1 6 

Festivals, 

evenementen 

Bestaande budget ten 

bi j e lkaar plaatsen 

Prijsvraag 

Proces op zetten 

om als één overheid 

per regio te werken 

D D W 

2 0 1 7 1 Workshops 

Regionale mu l t imoda le 

mobi l i te i tsagenda's 

2. Bestuurlijke uitvoeringskracht vergroten 

Bestuurlijke uitvoeringskracht 
We praten het komend jaar niet alleen over de 

toekomst van mobil i teit, we wil len ook met elkaar 

stappen zetten in effectief uitvoeringsbeleid. Daarom 

starten we een proces om samen met partners te 

komen tot mul t imodale mobil i teitsagenda's per 

regio. Daarmee kunnen we per gebied de afweging 

maken welke maatregelen het meeste toevoegen 

aan het totale mobiliteitssysteem. Indien nodig 

kijken we ook naar de samenhang met ruimteli jke 

vraagstukken. Die mul t imodale mobil i teitsagenda's 

leiden tot nieuwe investeringsvoorstellen, waarmee 

Provinciale Staten goede Brabantbrede en mul t imo-

dale afwegingen kan maken. Dit kan betekenen dat 

we onze werkwijze rond financiële middelen moeten 

aanpassen. 

Bestaand beleid zoals het PVVP blijft het door Provin¬

ciale Staten vastgestelde kader, totdat we aanleiding 

zien om dit op basis van de d ia loog aan te passen. 

Voordat we beleid aanpassen, besluit de provincie 

hierover via Provinciale Staten. Het traject is bedoeld 

om het beschikbare budget zo effectief mogel i jk in te 

zetten voor de totale mobil i tei tsopgave. Dit betekent 

dat op korte termijn nog veel hetzelfde zal blijven en 

dat verander ingen geleideli jk doorgevoerd worden. 
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, VOOR 
10 vraagstukken 
V over de toekomst 



AUTO'S WORDEN 

1 GOEDKOPER EN 

3 W ! 

J ì 
Discussiestarters 



DUURZAMER 
Wat brengt de toekomst? 

Autor i jden wordt de komende decennia steeds 

goedkoper. Dat heeft een aantal oorzaken. Zo neemt 

het aantal (deels) elektrische auto's in Neder land de 

komende tien jaar toe van circa 100 .000 naar ruim 

één mi l joen. De aanschafpri js van elektrische auto's 

daalt sterk, als gevolg van de dalende prijs van 

batteri jen. Ze zijn goedkoper in onderhoud en gaan 

langer mee dan auto's met tradit ionele brandstof¬

motoren. 

De verwachting is dat rond 2025 het omslagpunt 

komt. Elektrische auto's worden dan even duur als 

conventionele auto's en daarna zelfs goedkoper. 

O o k is de verwachting dat private lease goedkoper 

en daardoor belangri jker gaat worden dan eigen 

bezit van auto's. De elektrische auto is niet alleen 

goedkoper, ook nemen de schadelijke effecten 

(geluid en luchtverontreiniging) af. Door die ontwik¬

keling zal de omgeving van wegen minder belast 

worden door uitstoot en geluid van auto's. Het 

mi l ieuargument om de auto te laten staan komt 

hiermee in een ander licht te staan. 

DISCUSSIESTARTERS 

* Elektrische auto's moeten 
door de overheid gestimuleerd 
worden, bijvoorbeeld door ze 
voorrang te geven in het verkeer. 

* Openbaar Vervoer is 
niet meer nodig als de auto 
ook betaalbaar, schoon en 
op afroep beschikbaar is. 

* De provincie moet het 
provinciaal opcenten-tarief 
variëren ten gunste van 
elektrisch rijden en autodelen. 

Wat betekent dit voor de rol 
van de overheid? 

Als auto's goedkoper en duurzamer worden heeft dit 

invloed op mobil i teitsbeleid. De huidige denkwijze is 

dat fiets en ov gestimuleerd moeten worden omdat 

dit duurzamer is dan de auto. Maar wat stimuleer je 

als auto's ook duurzaam zijn? En wat betekent het 

voor het ov als autori jden goedkoper wordt? Kunnen 

meer mensen die nu afhankel i jk zijn van het ov 

gebruik maken van een (deel)auto? En wat betekent 

het voor de doorstroming als het aantal auto's 

toeneemt? 

Tien vraagstukken over de toekomst 



Elektrisch vervoer neemt een grote vlucht in Nederland 

De grens van 100.000 
elektrische personenauto's komt in zicht. 

Het aantal (hybride en volledig) elektrische auto's is in 

Nederland de afgelopen jaren explosief gegroeid: van 

30.000 in 2014 tot 95.000 in medio 2016. Er zijn nu circa 

8.800 openbare laadpunten, circa 15.000 semiopenbare 

laadpunten en 527 snellaadpunten in Nederland. 

Het kabinet heeft het doel om in 2020 zo'n 200.000 

elektrische auto's op de weg te hebben en 1 miljoen 

in 2025. De Tweede Kamer heeft in maart 2016 een motie 

aangenomen, waarin minister Kamp (Economische Zaken) 

wordt opgeroepen om er naar te streven dat in 2025 in 

Nederland alleen nog maar 'emissieloze auto's' worden 

verkocht. 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Elektrisch vervoer 

in Nederland, Highlights 2015. 

Autodelen in Nederland 

Nederland telde 
in 2015 ongeveer 
90.000 autodelers en 
14.000 deelauto's. 

Ongeveer 1 procent van de Nederlanders van 18 jaar en 

ouder maakte gebruik van één of meer vormen van auto-

delen. Bijna 20^i van de Nederlanders gaf aan open te 

staan voor een of andere vorm van autodelen. Stel dat de 

helft van die 20^i potentiële autodelers in een toekomstig 

jaar in meer of mindere mate gebruik gaat maken van 

de deelauto, dan betekent dat maximaal circa 800.000 

deelautogebruikers. Het is onzeker hoe snel dit aantal 

zal zijn bereikt. In 2015 is in de 'Green deal autodelen' 

het voornemen opgenomen om in 2018 in Nederland 

100.000 deelauto's beschikbaar te hebben. 

Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM). 

Veel goedkoper dan een eigen auto 

'Amber Mobil i ty' is 
f f ^^^^^^^^^ fc-*"*» i fc-*"*» *"~M Ä 4- ľ"4-1 i IA i i i 4-

'Amber Mobil i ty' is 
V r~l

J een jonge startup uit 
[̂ ļ I Eindhoven die zowel 

elektrisch rijden als 
autodelen wil stimuleren. 

Het bedrijf heeft een futuristische lichtgewicht elektrische 

auto ontworpen, met een actieradius van 400 kilometer. 

Met de app kun je altijd een beschikbare auto op 

loopafstand vinden en zo instappen. Amber-ceo Steven 

Nelemans wil dat er nog in 2016 de eerste 'Amber'-auto's 

in Eindhoven rijden. Volgens hem is het veel goedkoper 

dan een eigen auto bezitten: met een abonnement van 

33 euro per week kun je zo'n 100 euro per week besparen. 

Andere voorbeelden van deelauto's zijn bijvoorbeeld: 

Greenwheels, MyWheels, ConnectCar, Car2Go en 

Blablacar. 
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Tien studententeams 
strijden op de A270 

In mei 2016 gaven tien Europese teams een demonstratie 

van zelfrijdende auto's in de internationale wedstrijd 

'Grand Cooperative Driving Challenge'. O p de A270 

tussen Helmond en Eindhoven namen tien studenten¬

teams uit Europa het tegen elkaar op in verschillende 

verkeersscenario's zoals automatisch ritsen, het 

plaatsmaken voor hulpvoertuigen en het automatisch 

afslaan op een kruispunt. De demonstratie toont de 

technologische vooruitgang in het automatiseren van 

voertuigen, in de communicatie tussen voertuigen 

onderling en met wegkantsystemen. 

Om Brabanders te stimuleren vaker de fiets te pakken, 

gaat de provincie voor 2020 ongeveer 8 snelfietsroutes 

aanleggen, van en naar de grote steden in Brabant en 

daarna nog meer. De paden zullen met hun 4 meters 

breed en een ontwerpsnelheid van 30 km/u ideaal zijn 

voor e-bikers en snelle fietsers. Bovendien worden de 

routes zo aangelegd dat fietsers zoveel mogelijk voorrang 

krijgen op ander verkeer. 

I 

Zelfrijdende auto's en 
verkeersveiligheid 

92% 

9 Sneller fietsen 
door Brabant 

van de verkeerson¬
gevallen in Nederland 
wordt veroorzaakt 
door de bestuurder. 

Dit kost #12,5 miljard aan 

maatschappelijke kosten per 

jaar. Sommige verzekeraars en 

autofabrikanten claimen dat het 

aantal verkeersongevallen tot 0 

wordt gereduceerd met de komst 

van de zelfrijdende auto. 

Bron: Actie provincie 

ien vraagstukken over de toekomst 2 1 
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* De provincie en andere 
wegbeheerders moeten 
hun infrastructuur de ko
mende jaren versoberen 
(minder verkeersborden, 
verkeersmanagement-
systemen e.d.). 

* Het Brabantse 
wegennetwerk is af. 
We moeten nu vooral 
investeren in kwaliteit, 
verduurzaming van 
wegen en slimme 
verkeerslichten. 

* Leuk die zelfrijdende auto, 
maar de Brabander is te 
veel gehecht aan zijn eigen 
auto en rijstijl. Die geeft 
dat nooit op. De provincie 
hoeft daarom haar beleid 
helemaal niet te veranderen. 

Wat betekent dit voor 
de rol van de overheid? 

Auto's worden sl immer en gaan met elkaar 

communiceren. Ze nemen taken van de bestuurder 

over, remmen af als het verkeerslicht op rood staat, 

zien wanneer we moe worden, waarschuwen ons als 

we onze rijstrook dreigen te verlaten en gri jpen in om 

een botsing te voorkomen. Deze ontwikkel ing leidt 

uiteindeli jk tot zelfr i jdende auto's, die razendsnel met 

elkaar communiceren en hun r i jgedrag flexibel en 

slim op elkaar aanpassen. Alle grote autofabr ikanten 

investeren in zelfr i jdende technologie. Ze worden 

ui tgedaagd door bedri jven als Goog le , Apple en 

Microsoft, die ook zelfri jdende technieken 

ontwikkelen. 

O m d a t de provincie een deel van de infrastructuur 

beheert, moeten we voorsorteren op deze ontwikke¬

l ingen. Onze taak verschuift van het aanleggen en 

uitbreiden van wegen, spoorwegen en vaarwegen 

naar het duurzaam beheren en slim benutten van het 

bestaande infrastructuurnetwerk in Brabant. De basis 

voor dit netwerk voor de auto lijkt er al te l iggen, 

het is niet de verwachting dat hier vol ledig nieuwe 

verbindingen nodig zijn. In stedelijk gebied zorgt de 

zelfri jdende auto voor minder ruimtebeslag, als je 

niet meer in de stad zelf hoeft te parkeren. 

Dit betekent ook ander parkeerbeleid. 

De verschuiving naar meer (semi)zelfrijdende auto's 

lost een aantal negatieve effecten van de tradit ionele 

auto op. Het aantal files neemt af, de reistijd kan 

productiever worden gebruikt, de verkeersveiligheid 

neemt toe en er wordt minder energie verbruikt. En 

mogel i jk heb je geen rijbewijs meer nod ig : de auto 

rijdt immers zelf. 

Een vervoersysteem met alleen maar coöperatieve 

en zelfri jdende auto's is er niet van vandaag op 

morgen. Dit krijgt geleideli jk en stapsgewijs een plek 

in het bestaande systeem. Nu kunnen auto's op de 

snelweg al functies overnemen, maar het zal langer 

duren voordat een reis vol ledig zelfr i jdend kan 

worden afgelegd. Naast technologische ui tdagingen 

zijn er tal van ethische en juridische vraagstukken. 

Hoe zit het bi jvoorbeeld met regelgeving voor 

privacy voor alle data die door deze voertuigen 

worden verzameld? En wie is verantwoordel i jk bij 

een ongeluk? 

Als overheid moeten we meer een rol vervullen in het 

faciliteren van intelligente transport- en informatie¬

systemen (zoals in het p rogramma Beter Benutten en 

Smartwayz.nl). Maar ook in het zorgen voor acceptatie 

van deze systemen bij gebruikers. Daarnaast wil len 

we technologische ontwikkel ingen als zelfr i jdende 

auto's faciliteren door de infrastructuur en wetgeving 

aan te passen. Met het 'sl immer' worden van voertuigen, 

kan de infrastructuur ' dommer ' worden. Wegkant¬

systemen (zoals geleiderails, verkeersborden, 

matr ixborden, wegmarker ing, wegverl icht ing, 

verkeersmanagementsystemen) worden geleideli jk 

overbodig, omdat auto's zelfstandig hun omgeving 

' lezen' en op basis daarvan autonoom handelen. 

Aan de andere kant is er ook de wens om infrastruc¬

tuur duurzamer aan te leggen en te onderhouden. 

Tien vraagstukken over de toekomst 2 3 
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DISCUSSIESTARTERS 

Wat brengt de toekomst? 

Het gebruik van de fiets zit in de lift. Fietsen is goed 

voor het mi l ieu, de gezondheid en de bereikbaar¬

heid, en is bovendien goedkoop. De fiets is vooral 

een handig , flexibel en betaalbaar vervoermiddel 

op het (inter)stedelijk schaalniveau. Door de opkomst 

van de e-bike is er een alternatief ontstaan voor 

de auto en het ov voor verplaatsingsafstanden tot 

zeker 15 kilometer. Voor langere afstanden gaat de 

combinat ie fiets-trein de concurrentie met de auto 

aan. De helft van de treinreizigers is al een ' t rein-

fietser'. Dit aandeel zal naar verwachting groeien. 

Wat betekent dit voor de rol 
van de overheid? 

De opkomst van de e-bike heeft invloed op het mo¬

biliteitsbeleid. We moeten meer investeren in andere 

infrastructuur (snelfietsroutes en fietsparkeervoor-

zieningen) in plaats van in gewone fietspaden. Aan 

de andere kant zijn groeiende snelheidsverschillen 

tussen verschillende type fietsen een risico voor de 

verkeersveil igheid. Hoe ga je hier als overheid mee 

om? Het groeiend belang van de fiets beïnvloedt 

andere modali teiten en de keuzes die we maken 

in ons mobil i teitsbeleid. 

* De provincie kan beter iedereen in het 
buitengebied een e-bike geven dan ieder 
halfuur een (lege) bus te laten rijden. 

* Overheden moeten meer investeren in 
snelfietsroutes dan in auto(snel)wegen. 

* Van iedere Brabander die daartoe fysiek 
in staat is mag worden verwacht dat hij/zij 
op afstanden tot 15 kilometer fietst. Alleen 
voor langere afstanden dan 15 kilometer 
moet de overheid investeren in collectief 
vervoer. 

Tien vraagstukken over de toekomst 2 5 



"VOORAL NU ER HELE SNELLE ELEKTRISCHE FIETSEN 

OP DE MARKT ZIJN GEKOMEN, ZIEN WE GROEI. OOK 

MENSEN DIE TWINTIG KILOMETER VAN HUN WERK WONEN, 

KUNNEN NU MAKKELIJK OP EEN E-BIKE NAAR HUN WERK." 

JAN BALJEU, FRIESLAND LEASE 
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NIEUWE 
DIENSTEN 

BRENGEN 
MOBILITEIT 

OP MAAT 
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DISCUSSIESTARTERS 

* De provincie moet 
stoppen met overal bus¬
vervoer aan te bieden. 
Vanuit een gemis aan 
vervoer zullen dan vanuit 
samenleving en markt 
nieuwe alternatieven 
ontstaan. 

* Overheden moeten 
maximaal inzetten op 
nieuwe innovaties zoals 
MaaS, ook als dat ten 
koste gaat van de 
werkgelegenheid in 
het reguliere openbaar 
vervoer en taxivervoer. 

* Doelgroepenvervoer 
kan vervangen worden 
door MaaS. Bepaalde 
doelgroepen kunnen een 
mobiliteitsbudget krijgen 
om dan zelf binnen MaaS 
hun eigen reis te regelen. 

Wat brengt de toekomst? 

'Mobi l i ty as a Service' (MaaS) of 'Mobil i tei t als dienst' 

is in opkomst. Wat Spotify is voor muziek en Netflix 

voor film/tv, zou MaaS kunnen worden voor mob i 

liteit. Gebruikers kri jgen een vol ledig geïntegreerd 

aanbod van verschillende vervoerswijzen (fiets, ov, 

(deel)auto, e.d.), die makkel i jk toegankel i jk zijn en 

kunnen worden gereserveerd en betaald via een app. 

Het aanbod in MaaS kan van tradit ionele vervoers¬

bedri jven komen (zoals ov-vervoerders en taxibedrij¬

ven), maar ook van nieuwe marktpart i jen. 

Wat betekent dit voor de rol 
van de overheid? 

MaaS integreert verschillende vervoerswijzen, 

waaronder het openbaar vervoer, maar het kan als 

concept ook het openbaar vervoer vervangen. De 

opkomst van mobiliteitsdiensten heeft dus invloed op 

het totale mobiliteitssysteem. De vraag is welke rol 

de overheid heeft als MaaS echt doorzet. Wat pakt 

de markt zelf op en wat wordt er van de overheid 

verwacht? En welke rol heeft vrijwilligersvervoer, 

dat burgers zelf organiseren, binnen een platform 

als MaaS? O o k kan MaaS een vervanger zijn voor 

doelgroepenvervoer, zodat één systeem meerdere 

doelgroepen bedient. Dit vergt een andere manier 

van samenwerken tussen de verantwoordel i jke 

overheden. 

Tien vraagstukken over de toekomst 



Mobiliteit op afroep: verschuiving van bezit naar gebruik 

Mensen gaan steeds minder 
bezitten en steeds meer lenen. 

Mensen gaan steeds minder bezitten en steeds meer lenen. 

Vroeger kocht je een cd of dvd, nu stream je muziek of films 

via Spotify of Netflix. De opkomst van de deeleconomie 

maakt ook zijn intrede in de mobiliteit. Mensen kunnen auto's 

oproepen of delen op het moment dat ze daar behoefte aan 

hebben. Initiatieven als SnappCar of MyWheels voorzien al 

in deze behoefte. En er ontstaan startups die ketenmobiliteit 

aanbieden. Zij bieden de mogelijkheid om te kiezen uit de 

vervoerswijze (of combinatie van vervoerswijzen) die het beste 

uitkomt in een specifieke situatie. Een advies op maat dat 

aansluit bij actuele gebeurtenissen zoals files of vertragingen 

in het openbaar vervoer. 

Nieuwe oplossing 
doelgroepenvervoer 

Steeds meer 
overheden zien 
een kans in een 
'regiecentrale'. 

Dat is een nieuwe oplossing voor het 

doelgroepenvervoer en kleinschalig ov in de 

regio. De centrale is een objectieve partij die de 

vervoersvraag van verschillende reizigersgroepen 

aanneemt, de ritten plant en de ritopdrachten 

wegzet bij vervoerders. Door zoveel mogelijk, 

nu nog gescheiden, vervoerstromen te bundelen 

(o.a. Wmo, AWBZ, Wsw. Leerlingen, OV) krijg je 

volume en kun je voor optimalere bezette auto's 

zorgen. 

Regio Midden-Brabant neemt bij de lopende 

aanbesteding een eerste stap voor een regiecen¬

trale voor het doelgroepenvervoer in deze regio. 

De ambitie is om in de toekomst uit te breiden 

naar een regiecentrale voor heel Brabant en voor 

meer vervoerregelingen (zoals leerlingenvervoer 

en dagbestedingsvervoer). 
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"WAAR IS IN HET DORP BEHOEFTE AAN? DAARBIJ HOORT OOK 

HET VERVOER VAN OUDEREN UIT CASTEREN NAAR DEN AORD 

VOOR EEN WELFAIR OF INLOOPSPREEKUUR. DIE PROBEREN 

WE TUSSEN DE REGULIERE RITTEN DOOR TE VLECHTEN. 

WE KUNNEN HET ALLEMAAL ZELF BEPALEN, HET IS ECHT 

'ONS BUSKE'." 

— ED VERHOEVEN, 

COMMISSIE LEEFBAARHEIDSINITIATIEVEN 

VAN DE DORPSRAAD CASTEREN 

Vervoer op maat 

Een buslijn met een vaste 
route en dienstregeling is 

niet altijd de beste oplossing om 
mensen mobiel te houden. 

Het alternatief: vervoer op maat. In 's-Hertogenbosch vervoert de seniorenbus 

65-plussers voor vijf euro per maand. In drie jaar tijd zijn er vier busjes gekomen 

en mogelijk rijden er straks nog meer. In Boerdonk is een vergelijkbare oplossing 

gevonden. Twee jaar geleden stelde een plaatselijke garagehouder een auto ter 

dorpsauto. Een groep vrijwilligers rijdt met de dorpsauto 

plaats 

Tien vraagstukken over de toekomst 31 
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DISCUSSIESTARTERS 

* Ov op drukke rendabele 
lijnen kan prima geregeld 
worden door de markt. 
De overheid moet alleen 
vervoer regelen op plek¬
ken waar de markt geen 
alternatief kan bieden. 

* In de toekomst zijn 
ov-concessies niet meer 
nodig. De provincie 
moet alleen investeren 
in infrastructuur en 
spelregels opstellen, om 
verschillende aanbieders 
hun aanbod op elkaar 
aan te laten aansluiten. 

* Er blijft een grote groep 
forenzen en studenten 
naar steden reizen. 
Zonder goede spoor¬
verbindingen worden 
steden onbereikbaar. 

Wat betekent dit voor de rol 
van de overheid? 

Wat brengt de toekomst? 

Ontwikkel ingen als de (semi)zelfrijdende auto, de 

e-bike en Mobi l i ty as a Service (MaaS) zorgen ervoor 

dat de vraag naar openbaar vervoer verandert. De 

reiziger verlangt een hoogwaard ige dienst, die hem 

van deur tot deur brengt, en betrouwbaar, flexibel en 

comfortabel is. Nieuwe mobiliteitsspelers komen met 

producten die beter aansluiten op de vraag van de 

gebruiker. 

Voor tradit ionele openbaarvervoerbedri jven is het 

niet langer voldoende om iemand van halte A naar 

halte B te brengen. Zij - of andere spelers - zullen 

meer aanvul lende concepten gaan aanbieden. Door 

de groeiende populariteit van Mobil i ty as a Service 

en de fiets wordt de rol van traditioneel busvervoer 

in het totale mobiliteitssysteem nog kleiner. Wel 

wordt verwacht dat er een rol blijft voor trein en 

hoogwaard ig openbaar vervoer (HOV) om grote 

stromen te vervoeren. Collectief vervoer voor de 

grote massa blijft belangri jk om doorstroming te 

bevorderen en is duurzaam als het straks vol ledig 

elektrisch aangedreven is. 

Deze ontwikkel ingen hebben invloed op de rol van 

de overheid. Gaan scholieren nog met het ov als 

ze ook door een zelfri jdende auto vervoerd kunnen 

worden, of als ze snel en makkel i jk zelf met de e-bike 

naar school kunnen? Als je kunt werken in je zelfri j-

dende auto vervalt ook het voordeel van werken in 

de trein. O o k nieuwe mobil iteitsconcepten als MaaS 

sluiten beter aan op de vraag van de reiziger, waar¬

door aanbodger icht busvervoer minder belangri jk 

wordt. 

De veranderde positie van ov heeft invloed op de 

wettelijke taak die we hebben als provincie voor het 

verlenen van ov-concessies. Maar hoe geef je alle 

nieuwe ontwikkel ingen op een goede manier een 

plek in de concessies? O f worden deze concessies 

veel kleiner en is er daarbui ten meer ruimte voor 

fiets en nieuwe concepten? Deze nieuwe concepten 

kunnen een deel van het OV vervangen, maar ook 

een rol spelen in het doelgroepenvervoer. Concreet 

loopt in 2022 de eerste concessie af in West-Brabant, 

wat betekent dat we in 2018 moeten beginnen met 

de voorbereid ing. De veranderde rol van ov heeft 

ook invloed op hoe we ons budget besteden. Hoe 

kan de provincie de beschikbare 695 mil joen zo 

inzetten dat het mobi l i tei tsaanbod maximaal aansluit 

bij de vraag van de reiziger? 

Tien vraagstukken over de toekomst 



SLIMME 
LOGISTIEK 
BIEDT 
KANSEN 

DISCUSSIESTARTERS 

* De overheid moet 
logistieke vervoerders 
verplichten om zonder 
uitstoot te rijden, zodat 
de distributie van goe¬
deren tussen en binnen 
steden binnen tien jaar 
volledig emissievrij is. 

* De overheid moet 
bezorging van pakket-
post met drones 
stimuleren. Dit zorgt 
voor minder congestie 
in steden omdat 
bestelbusjes niet 
meer nodig zijn. 

* De provincie hoeft zich 
niet bezig te houden met 
het bij elkaar brengen 
van logistieke partijen 
om tot delen van kennis 
en data te komen. Als 
de businesscase goed is 
weten de marktpartijen 
elkaar wel te vinden. 

Discussiestarters 



Wat brengt de toekomst? 

Grote stromen goederen tussen mainports en het 

Europees achter land, en van Brabantse bedrijven¬

terreinen naar binnensteden, zullen alti jd blijven 

bestaan. Volledig nieuwe vervoersvormen zijn 

daarvoor nog niet in beeld. Innovaties worden 

gezocht in het gebruik van buisleidingen. Daarnaast 

neemt ook in het goederenvervoer de toepassing 

van ICT-technieken in een sneltreinvaart toe. Met 

de verdere uitrol van platooning zullen steeds meer 

'vrachtauto-treint jes' op de weg te zien zijn. H ierdoor 

wordt efficiëntere benutting van de weginfrastructuur 

in samenspel met personenauto's mogeli jk. 

Efficiëntere belading van schepen door bundel ing 

van goederenstromen wordt mogel i jk door een 

uitgekiende kennis-, informat ie- en datadel ing. 

Binnen het spoorvervoer kan de samenloop van 

personentreinen en goederentreinen met nieuwe 

technieken intensiever en veil iger opgezet worden. 

Voertuiganalysetechnieken met realtime data-

uitwisseling dragen bij aan het voorkomen van 

ongeval len en aan duurzamer en schoner vervoer. 

Ontwikkel ing en inzet van nieuwe technieken vergt 

een samenspel tussen marktpart i jen en overheden. 

Wat betekent dit voor de rol 
van de overheid? 

O m sl imme logistiek een kans op verdere 

ontwikkel ing te geven, moet de infrastructuur op orde 

zijn. Bedrijven moeten eenvoudig keuzes kunnen 

maken voor verschillende modal i tei ten. Kansen voor 

het bundelen van ladingsstromen vergt het delen van 

kennis en in format ie /data. De overheid kan daar in 

parti jen bij elkaar brengen. 

Efficiëntere stedelijke distributie vergt een structuur¬

verandering in de markt. Marktpart i jen moeten 

nieuwe (logistieke) verdienmodel len ontwikkelen om 

te voorkomen dat overheden extra regels (bijvoor¬

beeld met betrekking tot tijdvensters en voertuigeisen) 

moeten opstellen, om de overlast van vrachtverkeer 

in stedelijke gebieden terug te dr ingen. De inzet van 

schonere (elektrische) voertuigen bij de bevoorrading 

van winkels en het last mi le-transport is kansrijk. 

De provincie kan randvoorwaarden scheppen samen 

met andere overheden om marktpart i jen te faciliteren 

bij de ontwikkel ing en opzet van regionale/stedeli jke 

distributiecentra en/of pick-up-points. 

Consumenten verwachten, door de groei van 

digital isering en e-commerce, steeds vaker bezorging 

op maat, 24 uur per dag , 7 dagen per week. 

Dit biedt kansen om transportstromen te spreiden 

over de dag. De groei van het elektrisch wagenpark , 

ook bij t ransportondernemingen, zet de noodzaak 

van milieuzones in binnensteden in een ander 

daglicht. O p stedelijk en regionaal schaalniveau 

ontstaan daardoor vraagstukken op gebied van inzet 

van drones voor thuisbezorging en de ontwikkel ing 

van pick-up points voor via e-commerce bestelde 

goederen. Maar ook over hoe we onze Brabantse 

binnensteden aantrekkeli jk en leefbaar houden. 

Komt er een einde aan de huidige winkelfunctie van 

binnensteden? Veranderen winkels in "ki jkwinkels", 

waarna producten online worden besteld en thuis 

worden afgeleverd? 

Tien vraagstukken over de toekomst 
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Wat brengt de toekomst? 

Actuele en betrouwbare data over vervoersstromen 

en -gedrag zijn de basis voor innovaties in mobil iteit. 

Aanbieders van nieuwe mobiliteitsdiensten hebben 

(snel toegankeli jke) data nodig om diensten te 

kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de verplaat¬

singsbehoeften en mobiliteitswensen van 

de gebruikers. 

Er is een overvloed aan (mobil iteits)informatie en 

de hoeveelheid data blijft groeien. Vrijwel iedereen 

beschikt inmiddels over een smartphone die data 

produceert en inzicht geeft in het verplaatsings¬

gedrag. De auto en de fiets groeien uit tot een iPad 

op wielen, die veel data produceert en automatisch 

doorstuurt. Belangenorganisaties maken zich zorgen 

over deze ontwikkel ing, omdat niet duidel i jk is wat 

er met de gegevens van deze 'connected' auto's 

gebeurt, wie de gegevens beheert, voor welke 

doeleinden de gegevens worden gebruikt en of de 

gegevens aan derden (bijvoorbeeld verzekeraars) 

worden doorgegeven of verkocht. 

Wat betekent dit voor de rol 
van de overheid? 

Overheden hadden van oudsher een monopolie¬

positie als het ging om mobil iteitsdata (zoals 

informatie over verkeersintensiteit, files, parkeren, 

verkeerslichten, snelheden, ov- en fietsgebruik, 

verkeersongevallen). Maar in toenemende mate is 

de overheid niet meer de enige eigenaar en komen 

hier ook marktpart i jen bi j . Autofabr ikanten en 

producenten zijn hier volop mee bezig en beschikken 

inmiddels over massa's real time mobil i teitsdata. 

Dergeli jke data zijn geld waard en vormen de 

basis voor verdienmodel len van nieuwe diensten, 

die gebruikers helpen om snel, betrouwbaar en 

comfortabel hun reis van A naar B te maken. 

Publieke en private parti jen zouden de kansen van 

intensievere samenwerking moeten verkennen. Dit 

biedt mogel i jkheden voor private parti jen om nieuwe 

diensten te ontwikkelen en zorgt ervoor dat publieke 

parti jen invloed houden op privacy, betrouwbaar¬

heid, e igendom, aansprakel i jkheid, standaardisatie 

en toezicht. Hiermee is al begonnen in de Beter 

Benutten Partnership Talking Traffic. 

* De provincie moet zich niet 
bemoeien met de datastromen 
tussen gebruikers en marktpartijen, 
hier kunnen ze zelf afspraken over 
maken. 

* Overheden moeten het belang van 
de burger op het gebied van privacy 
beter bewaken. 

* Nieuwe wegen aanleggen om files 
te reduceren is achterhaald. Over¬
heden kunnen beter investeren in 
databeheer en verkeersmanagement 
om de doorstroming en bereikbaar-
heid te garanderen 

Tien vraagstukken over de toekomst 



Startup: Route 42 

Route42 TOTS ?cro 

Auto als sensor 

is een jong en 
dynamisch bedrijf, 
opgericht door 
de broers Max en 
Jasper den Dopper. 
Zij werken aan de 'connected truck'. Slimme vrachtwagens 

dus, die onder andere automatisch op veilige afstand 

van elkaar blijven, terwijl de eigenaar meekijkt naar 

slijtagepatronen, en de klant realtime volgt waar zijn 

spullen blijven. De start-up biedt één universeel platform 

waarop de meest uiteenlopende sensoren aangesloten 

kunnen worden. 

Met de introductie van bewegings- en verplaatsings¬

sensoren in smartphones en tablets is de mogelijkheid 

ontstaan om grote groepen reizigers (anoniem) te volgen. 

Dit levert waardevolle data op over de manier waarop 

personenauto's en vrachtwagens zich verplaatsen, 

waar zij vandaan komen en wat de bestemmingen zijn. 

Daarnaast wordt het mogelijk om data uit de auto zelf 

('auto als sensor') te gebruiken voor het opstellen van 

verkeersinformatie en het geleiden van verkeersstromen. 

3 8 



SmartwayZ.NL 

"WE VERWACHTEN DAT 
ER MET 5G DUIZEND 
KEER ZOVEEL DATA 
WORDT VERSTUURD 
ALS NU MET 4G HET 
GEVAL IS." 
- TOON NORP, TNO 

SmartwayZ.NL is 
een innovatieve 
samenwerking tussen 
overheden, markt¬
en kennispartijen. 

J 
P 

m 
m 

Tien vraagstukken over de toekomst 3 9 
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Wat brengt de toekomst? 

'Brabanders ' verplaatsen zich veel op regionaal 

niveau: binnen stadsregio's en tussen steden. 

Ze gebruiken vaker de fiets (in de steden) en de 

combinat ie fiets-trein (voor langere afstanden). 

Burgers verplaatsen zich dus op verschillende 

schaalniveaus en met verschillende modal i tei ten. 

Dit wordt ook steeds makkeli jker door nieuwe 

mobiliteitsdiensten en apps die bi jvoorbeeld 

mul t imodale reisinformatie geven. 

De veranderde behoefte van burgers betekent dat 

we als overheid ook samen moeten werken op de 

verschillende schaalniveaus voor één samenhangend 

mobiliteitssyteem. Hierbij blijft de bereikbaarheid van 

de stedelijke regio's binnen Brabant een belangri jke 

opgave. Deze opgave is sterk verweven met 

andere opgaven op het gebied van verstedeli jking, 

energie, sociale veerkracht en economie. Zo worden 

bestuurlijke opgaven steeds complexer. 

DISCUSSIESTARTERS 

Wat betekent dit voor de rol 
van de overheid? 

De oplossing voor het mobiliteitssysteem ligt niet 

meer op één schaalniveau, bij één bestuurslaag of 

bij één sector. Daarnaast zijn er verschillende vormen 

van mobil i teit voor verschillende doelgroepen (zoals 

forenzen, scholieren, WMO-cl iënten) die nu door 

verschillende parti jen worden gefacil i teerd. De 

samenwerking tussen overheden is daarom essen¬

tieel. Samenwerking tussen provincie, gemeenten 

en regio's, maar ook met het Rijk (bi jvoorbeeld als 

concessieverlener voor het hoofdrai lnet) en binnen 

Europa. 

Het toekomstbestendige mobiliteitssysteem is één 

geheel en houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen 

of landsgrenzen. Hoe komen we gezamenli jk als 

overheden tot een integrale aanpak, waar in we 

opgaven met elkaar verbinden en kunnen schakelen 

tussen schaalniveaus? Hoe zetten we ons beschikbare 

budget als overheden opt imaal in? Dat vraagt een 

andere manier van samenwerken, ook met (nieuwe) 

marktpart i jen, kennisinstellingen en maatschappel i jke 

organisaties. Daar horen nieuwe financierings- en 

verdienmodel len bi j . 

* De provincie, samenwerkende 
gemeenten en het Rijk moeten alle 
financiële middelen voor mobiliteit 
binnen een regio samenbrengen en 
als één overheid integrale keuzes 
maken voor het totale mobiliteits¬
systeem. 

* Nieuwe initiatieven vanuit de markt 
moeten binnen één jaar zonder 
subsidie van overheden kunnen. 

* Samenwerking tussen overheden is 
essentieel, ook over landsgrenzen 
heen. Dit is nodig om bijvoorbeeld 
zonder problemen door de hele 
mobiliteitsketen te kunnen reizen 
met één betaalmiddel. 

Tien vraagstukken over de toekomst 
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Wat betekent dit voor de rol 
van de overheid? 

Wat brengt de toekomst? 

De samenhang tussen mobil i teit en ruimte is niets 

nieuws. De stad moet zich al van oudsher aanpassen 

aan nieuwe vormen van mobil i teit en de daardoor 

veranderende bereikbaarheid (zoals vroeger bij de 

komst van de auto). Wel zien we dat de (stedelijke) 

burgers van de toekomst steeds meer op basis van 

hun activiteiten kiezen waar en hoe ze dat wil len 

doen. In het palet van keuzemogeli jkheden zit ook 

mobil iteit. De keuze tussen reizen met auto, ov en 

fiets ergens naartoe versus thuis werken of winkelen. 

De ontwikkel ing van mobil i teit heeft ook effect op 

het gebruik van de ruimte. Langere verplaatsings¬

afstanden zijn minder erg als de auto zelfri jdend is 

en je kunt werken of ontspannen tijdens een rit. Dit 

kan ertoe leiden dat mensen langere verplaatsings¬

afstanden voor lief nemen en bi jvoorbeeld verder van 

hun werk gaan wonen. Een gevolg hiervan kan zijn 

dat er meer verplaatsingen komen, wat invloed heeft 

op de bereikbaarheid. Een ander voorbeeld van een 

link tussen mobil iteit en ruimte is een vliegveld als 

Eindhoven Airport. Het is goed voor de bereikbaar

heid maar heeft ook consequenties voor de leef

omgeving. In de WLO-scenar io 's van het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PLB) wordt voorspeld dat 

vl iegen in de toekomst nog belangri jker gaat worden 

en verder groeit. 

Maar er kunnen ook positieve effecten zijn op 

het ruimtegebruik, zoals deelautogebruik. Het 

International Transport Forum van de OECD heeft 

berekend dat een massale omslag van eigen bezit 

van auto's naar gedeeld autobezit ertoe leidt dat we 

met slechts lďXi van het huidig aantal voertuigen toe 

kunnen. Dat heeft grote gevolgen voor de inrichting 

van de ruimteli jke omgeving. 

De provincie maakt beleid op het gebied van 

mobil i teit, maar ook op het gebied van ruimte¬

lijke ontwikkel ing. Dit komt bijvoorbeeld samen 

in de Brabantse Omgevingsvisie. Hierbij is in het 

ruimteli jk beleid de focus op kwaliteit belangri jk. 

Zoals binnenstedeli jk bouwen en bouwen binnen 

bestaande kernen, waardoor de bestaande stad/kern 

beter benut wordt. Door dit beleid ook goed aan te 

sluiten op mobiliteitsbeleid ontstaat een meerwaarde. 

Een voorbeeld hiervan is knooppuntontwikkel ing 

rondom stations. Het concentreren van wonen, 

werken en voorzieningen op een knooppunt heeft 

een positief effect op het ov-gebruik. 

* Overheden moeten inzetten op 
innovaties waardoor wonen en 
werken meer op dezelfde plek 
plaatsvinden (door bijvoorbeeld 
thuiswerken). De noodzaak om 
te verplaatsen wordt dan kleiner. 

* Een toename van vliegverkeer in de 
totale mobiliteit heeft consequenties 
voor onze leefomgeving. 
Dat moeten we accepteren. 

* De provincie moet niet langer 
inzetten op geconcentreerde ruim¬

telijke ontwikkeling op bijvoorbeeld 
knooppunten. Als iedereen zich 
straks verplaatst in een zelfrijdende 
auto zijn deze knooppunten niet 
meer nodig. 

Tien vraagstukken over de toekomst 4 3 



"SHARED VEHICLE FLEETS 
FREE UP SIGNIFICANT AMOUNTS 
OF SPACE IN A CITY." 
— LUIS MARTINEZ, UNIVERSITY OF LISBON, 

MEMBER OF OECD/INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM 

Woon-werkverkeer 

^ ^ Woon-werkverkeer 
zorgt voor intensief 
weggebruik. 

Er is steeds meer werk op plekken die alleen met de auto bereikbaar zijn en 

minder op plekken die op meerder manieren te bereiken zijn. Mensen wonen 

echter steeds vaker op plekken die op meerdere manieren te bereiken zijn en 

steeds minder op plekken die alleen bereikbaar zijn met de auto. Kortere reistijd 

scheelt geld en tijd en kan verkort worden door sneller te reizen en afstanden 

kleiner te maken. 

"THE AUTOMOTIVE INDUSTR 
IS A DRIVING FORCE IN THE 
WORLD ECONOMY." 
— MARCUS BERRET, CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 

AT ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS. 

s 

"91111 

I 



Innovatiecentrale 

O p de Innovatiecentrale 
op de Automotivecampus 

in Helmond testen innovators 
nieuwe toepassingen op het 
gebied van Smart Mobility. 

Een collectief van dienstverlenende marktpartijen (Talking traffic) probeert 

voertuigen met elkaar, de wegkant en kruispunten te laten communiceren voor 

een vlotte doorstroming en betere verkeersveiligheid. Ook voor vrachtvervoer 

ontstaan mogelijkheden om herkomst, bestemmingen en de afgelegde routes te 

registreren. Dit levert informatie op voor bijvoorbeeld onderhoud van de wegen. 

m -
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Nederlandse overheid blijft achter 
op vlak van innovatiebeleid 

å Het CPB stelt in haar boek 
'Kansrijk innovatiebeleid' dat 

Nederlandse overheden te weinig 
doen om innovatie bij Nederlandse 
bedrijven aan te jagen. 

develop¬

ment en extra leningen verschaffen voor innovatieve projecten en startende 

ondernemingen. Daarnaast maakt de Nederlandse overheid internationaal 

gezien weinig gebruik van aanbestedingen en prijsvragen om oplossingen voor 

maatschappelijke kwesties te stimuleren. Nederland mist hierdoor kansen. 

Bron: Centraal Planbureau, Kansrijk Innovatiebeleid, 2016. 

Tien vraagstukken over de toekomst 4 5 



BRABANT 
BLIJFT KOPLOPER 

IN (SLIMME) 
MOBILITEIT 
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Wat brengt de toekomst? 

Een wereldmarkt dient zich aan voor sl imme mobili¬

teitsoplossingen. Stedelijke regio's over de hele 

wereld zoeken naar oplossingen voor hun verkeers¬

problematiek. De Nederlandse industrie heeft al 

twintig jaar een koploperspositie op het gebied 

van sl imme mobil i teitsoplossingen. De potentiële 

wereldwijde omzet van de nieuwe mobiliteitsindus¬

trie wordt geschat tussen de 642 en 660 mil jard 

in 2025 . Neder land is volgens deskundigen goed 

geposit ioneerd om de economische kansen rond 

sl imme mobil i teit te verzilveren. 

Wat betekent dit voor de rol 
van de o v e r h e i d?~^pj^pj^pj^ l 

Binnen Neder land is Brabant de ideale locatie om 

nieuwe mobiliteitsdiensten te ontwikkelen en nieuwe 

technologieën te testen in een prakti jktestomgeving. 

Brabant beschikt met haar automotive sector en 

kenniscentra over de ideale voedingsbodem voor 

de sl imme mobil i teit van de toekomst. De Brabantse 

overheden zijn bovendien actief bezig om samen met 

marktpart i jen en kennisinstell ingen sl imme mobili¬

teitsoplossingen te realiseren, zoals nu gebeurt via 

het ITS-bureau. 

De bestaande testomgeving op de snelwegen A 2 7 0 

(Eindhoven - Helmond) en A58 (Tilburg - Eindhoven) 

wordt in 2017 uitgebreid tot een 70 ki lometer lange 

aaneengesloten test-, ontwikkel- en implementatie¬

omgeving. Zo kunnen marktpart i jen gebruikmaken 

van de faciliteiten van de Innovatiecentrale op de 

Automotive Campus in Helmond. Zij testen intelligente 

mobil i teitsoplossingen in een real l i fe-omgeving 

op de openbare weg, met een community van 

weggebruikers. Dit soort testomgevingen geeft 

inzicht in de rol die overheden in dit soort ontwikke¬

lingen moeten en kunnen spelen. De provincie wil 

zich blijven profi leren als internationale topregio 

voor sl imme mobil i teit, met veel aandacht voor 

innovatieve concepten vanuit de markt. 

DISCUSSIESTARTERS 

* De provincie moet veel meer 
investeren in nieuwe technologieën 
en het versnellen van mobiliteits¬
diensten. 

* Overheden moeten marktpartijen 
veel meer ruimte geven, hen 
faciliteren, stimuleren en zo 
min mogelijk interveniëren. 

* De provincie moet de acceptatie 
van nieuwe mobiliteitsdiensten en 
-technologieën door gebruikers 
versnellen, bijvoorbeeld door 
gewenst gedrag (financieel) 
te belonen. 

Tien vraagstukken over de toekomst 
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