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Samenvatting
Beter Benutten Ve rvolg
Doel van Beter Benutten Vervolg is een 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur
in de spits in de drukste gebieden. Regio Brabant wil dit doel bereiken door het
realiseren van spitsmijdingen en door in te zetten op betere doorstroming. In de
bereikbaarheidsverklaring staat de stedelijke bereikbaarheid van de B5-gemeenten
Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s Hertogenbosch en Helmond centraal. De grootste
problemen met de bereikbaarheid bevinden zicht in deze steden en op 2 corridors die de
provincie doorsnijden: de kennisas Amsterdam – Maastricht en de logistieke corridor
Rotterdam – Venlo.

Probleemanalyse
De




doelen van de probleemanalyse zijn:
Vertaling van bereikbaarheidsverklaring naar concrete opgave per gebied
Identificatie kansrijke oplossingsrichtingen
Onderbouwing maatregelenpakket

Daartoe wordt de CORT en Krachtig methode van het ministerie van IenM ingezet. Deze
methode houdt in dat in een iteratief proces een verkeerskundige analyse,
gedragsanalyse en stakeholdersanalyse worden gecombineerd. Deze drie onderdelen
vormen tezamen de probleemanalyse die gebruikt dient te worden bij het schrijven van
de plannen van aanpak voor Beter Benutten Vervolg in de regio Brabant.

Verkeersanalyse
In de Bereikbaarheidsverklaring wordt de volgende ambitie geformuleerd: “De ambitie is
om de komende jaren de bereikbaarheidsproblemen op de grootste knelpunten met 10%
te verbeteren ten opzichte van een situatie zonder het vervolg programma Beter
Benutten, maar nadrukkelijk ook om gebruik te maken van unieke kansen”. Deze ambitie
wordt in de verkeersanalyse vertaald naar 17.259 te realiseren spitsmijdingen.
Te realiseren met4:

Opgave:
3

Regio

MVR1

Ratio2

Spits
mijdingen

Stedelijke
bereikbaarheid

ITS

Logistiek

Tilburg

1.599

2,6

4.126

50%

25%

25%

Eindhoven

1.567

3,2

5.090

50%

25%

25%

Breda

1.349

2,7

3.603

50%

25%

25%

s Hertogenbosch

625

5,5

3.457

50%

25%

25%

Helmond

407

6,5

2.652

50%

25%

25%

5.546

3,1

17.259

50%

25%

25%

Totaal

Bij de toedeling van de opgave moet worden vermeld dat deze alleen gebaseerd is op de
uitgevoerde verkeerskundige analyses. De opgave per gebied kan aangepast worden als
blijkt dat er vanuit de gedragsanalyse en/of stakeholders analyse weinig kansen zijn, en/
of dat een deel van de opgave beter ingevuld kan worden met
doorstromingsmaatregelen of Spitsmijden op prioritaire corridors (daar waar de meeste
vertraging optreedt).
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Stakeholdersan alyse
Het doel van de stakeholder analyse is om te beschrijven welke partijen een rol spelen
bij Beter Benjutten Vervolg regio Brabant. In de stakeholdersanalyse wordt een
onderscheid gemaakt tussen publieke stakeholders en private/ semi-publieke
stakeholders. Bij de publieke stakeholsers (Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant,
Samenwerkingsverband Reigio Eindhoven de grote gemeentes) is in de
stakeholderanalyse ook gekeken naar aansluiting bij de beleidsvoorkeuren.

Gedragsanalyse
Het doel van de gedragsanalyse is het beschrijven van het huidige gedrag, het gewenste
gedrag en hoe gedragsverandering bewerkstelligd kan worden. Het gewenste gedrag
bestaat uit de volgende oplossingsrichtingen:
1. keuzes ten aanzien van het niet verplaatsen;
2. keuzes ten aanzien van het verplaatsen op een ander tijdstip;
3. keuzes ten aanzien van een ander vervoermiddel;
4. keuzes gericht op het nemen van andere routes;
5. Keuzes gericht op het aanpassen van de snelheid.
Dit gewenste gedrag kan bereikt worden door de intrinsieke motivatie van mensen te
versterken, barrières weg te nemen. Van belang is dat men zich richt op de meest
kansrijke groepen op het juiste moment.

II
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1.

Inleiding

1.1

Vervolgprogramma Beter Benutten

In het landelijke programma Beter Benutten werken Rijk, regionale overheden en
bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid van de economische kerngebieden over weg,
water en spoor te verbeteren. Het bestrijden van congestie wordt meer dan voorheen
gevoeld als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, regionale overheden en
bedrijfsleven.
Het ministerie van IenM en de regio’s investeren in het vervolgprogramma Beter
Benutten 2.0 samen 600 miljoen euro voor maatregelen in de periode 2014-2017. Doel
van het vervolgprogramma is 10 procent reistijdverbetering realiseren van deur tot deur
in de spits in de drukste gebieden.

1.2

Beter Benutten in Brabant

Aantrekkelijke steden en mooie natuur; in Brabant is het goed toeven. Daarbij ligt
Brabant tussen de Randstad en het Europese achterland. Dit alles maakt de regio zeer
gewaardeerd door mens en bedrijf en dat willen we zo houden! Een goede doorstroming
van verkeer is daarbij van groot belang.

Stedelijke bereikbaarheid
Veel fileproblematiek speelt zich af rond de Brabantse grote steden. Het verkeer vanaf
de autosnelwegen stroomt niet goed door als de stad verstopt raakt met verkeer. De
regio wil de doorstroming verbeteren door maatregelen te nemen aan de stedelijke
infrastructuur (afstelling verkeerslichten, herinrichten kruispunten) en door meer mensen
te stimuleren niet in de spitsperiode met de auto te reizen, maar te kiezen voor een
andere vervoerwijze (fiets, OV) of om anders te werken (op flexibele tijden,
thuiswerken).

Innovatieve regio
Brabant kent een groot aantal top-technologische bedrijven. Denk aan Philips, ASML,
NXP. Deze bedrijven trekken op hun beurt weer allerlei (kleinere) bedrijven aan, die
innovatieve diensten en producten ontwikkelen. Overheden, bedrijven en
kennisinstellingen investeren in een gezond vestigingsklimaat voor deze bedrijven,
bijvoorbeeld op de High Tech Campus en de Automotive Campus. Binnen het
programma Beter Benutten ligt de focus van de ontwikkelingen in deze bedrijven op
Intelligente Transport Systemen: technologie om het verkeer sneller en veiliger te laten
doorstromen en om reizigers beter te informeren over reismogelijkheden.

Logistieke regio
Brabant ligt gunstig tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en heeft goede
verbindingen via weg, water en spoor naar het Europese achterland. Binnen Beter
Benutten bekijken we mogelijkheden om de kwaliteit van deze verbindingen te behouden
zonder grote investeringen te doen in meer asfalt. Een van de mogelijkheden is om
vaarwegen geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen en afspraken te maken
met het bedrijfsleven om meer vrachtvervoer over het water te laten plaatsvinden.
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1.3

Bereikbaarheidsverklaring Brabant

Ambitie
De ambitie van het vervolgprogramma Beter Benutten richt zich op het verbeteren van
multimodale stedelijke bereikbaarheid in en tussen de B5-gemeenten Eindhoven, Tilburg,
Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond. De grootste problemen met de bereikbaarheid in
Brabant bevinden zich in deze steden en op 2 corridors: de kennisas Amsterdam –
Maastricht en de logistieke corridor Rotterdam – Venlo.
Brabant is al jaren koploper op het gebied van ITS en wil die positie door Beter Benutten
benutten en verder versterken, door het uitwerken van maatregelen waarbij ITS een
belangrijke rol speelt.
Brabant is een topregio als het gaat om logistiek; de regio wil in het Beter Benutten
programma de kansen benutten om die rol verder uit te bouwen, kansen die voortkomen
uit de specifieke ligging van Brabant tussen de Mainports Rotterdam en Antwerpen en
Rotterdam en Ruhrgebied.
Verschillende thema’s worden bovenregionaal uitgewerkt, in afstemming tussen de
regio’s:
 Onderwijsinstellingen;
 Fiets;
 Mobiliteitsdiensten/-budgetten;
 P+R en knooppunten;
 Incidentmanagement;
 Logistiek;
 Ondersteuning bij aanbestedingen, innovatie, diensten en projecten en PPSconstructies.

Budget
In de Bereikbaarheidsverklaring hebben het ministerie, de regionale overheden en het
bedrijfsleven zich op 6 maart gecommitteerd aan de landelijke doelstelling om op de
belangrijkste knelpunten (netwerkdelen waar sprake is van vertraging) in de regio de
reistijd met 10% te verbeteren. Rijk en regio investeren samen €76 miljoen in
maatregelen die een aantoonbare relatie hebben met dit doel en die gerealiseerd kunnen
worden in de periode 2015-2017.

1.4

Doelstelling

In de bereikbaarheidsverklaring wordt als doelstelling geformuleerd dat de
bereikbaarheidsproblemen verminderen. De indicator die wordt gebruikt om het succes
van het maatregelpakket te meten is het aantal meest vertraagde ritten 1 in de
knelpunten. De opgave voor de regio is het realiseren van 10% reistijdverbetering in de
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Bij een autorit kunnen meerdere personen betrokken zijn. Echter, het gemiddelde aantal passagiers in de
spitsperiodes is zeer gering. In het algemeen kan gesteld worden dat het aantal personen vrijwel gelijk is
aan het aantal ritten

spits op de prioritaire corridors in de regio. Daartoe zijn twee typen maatregelen
denkbaar:
 Verminderen van het verkeer, door het realiseren van spitsmijdingen (niet reizen,
modal shift, vertrektijdstipkeuze);
 Betere doorstroming, door realiseren van snelheidsverhogingen.

1.5

Aanpak en proces

De probleemanalyse is tot stand gekomen via de methodiek van CORT & Krachtig: een
ontwikkelingskader voor mobiliteitsmaatregelen gericht op gedragsverandering, wat
binnen het kader van Beter Benutten is ontwikkeld door Publab, in samenwerking met
de Programmadirectie Beter Benutten. Kernbegrippen in de aanpak zijn Creatie en
Onderzoek, Reflectie en Toetsing. Met CORT & KRACHTIG wordt een uitgebreide
analyse gemaakt van het regionale vraagstuk, waarbij wordt stilgestaan bij meerdere
aandachtsgebieden. Hulpmiddelen en methodieken in deze aanpak helpen bij de
verkeerskundige analyses, de gedragsanalyses en de stakeholderanalyses.
Figuur 1.1

Methodiek CORT & Krachtig
Bij de probleemanalyse voor de Beter Benutten regio
Brabant zijn de volgende stappen doorlopen:
Stap 1: analyse gebiedsfoto
Stap 2: in regionale workshop verrijking gebiedsfoto
met lokale kennis
Stap 3: vaststellen regionale opgave (corridors en
gebieden)
Stap 4: nadere uitwerking verkeerskundige opgave
Stap 5: nadere uitwerking gedrags- en
stakeholdersanalyse
Stap 6: inventarisatie kansrijke oplossingsrichtingen
Stap 7: 1e uitwerking van oplossingsrichtingen in
projectfiches met beoordelingskader

In deze integrale probleemanalyse zijn de stappen 1 t/m 5 opgenomen. De uitwerking
van de projectfiches is onderdeel van de fase oplossingsrichtingen. De informatie uit dit
document is input bij de integrale beoordeling van de oplossingsrichtingen.

1.6

Leeswijzer

De resultaten van de bereikbaarheidsanalyse zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van dit
document. Hoofdstuk 3 bevat de stakeholderanalyse. In hoofdstuk 4 komt de
gedragsanalyse aan bod. Ten slotte staan in hoofdstuk 5 de conclusies vermeld ten
aanzien van de kansrijke oplossingsrichtingen.
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2.

Verkeerskundige analyse

2.1

Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is de methode en de resultaten van de verkeerskundige
analyse te beschrijven, zoals die in de regio Brabant is uitgevoerd. De methode is
onderdeel van de CORT & Krachtig methodiek. De resultaten van de analyse geven
weer welke bestemmingsgebieden voor de regio van belang, waar de regionale
knelpunten (netwerkdelen waarop sprake is van vertraging) en door de regio
aangewezen prioritaire corridors en gebieden liggen en wat hun (relatieve) omvang is.
In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt een vertaling gemaakt van de gebiedsfoto
naar de regio specifieke situatie. Deze vertaling is gemaakt op basis van:
 Gebiedsfoto (mobiliteitsscan met NRM2 Zuid en HERE2012) als uitgangspunt;
 Recente regionale studies aangaande bereikbaarheid als verrijking
 Kennis van regionale verkeerskundige experts, gebundeld in een workshop per
stedelijk gebied, om te komen tot een door Rijk en regio gedragen probleemanalyse
waarin prioritaire gebieden en corridors zijn benoemd waarop VBB maatregelen
inhaken.
In regionale workshops zijn, op basis van de combinatie van gebiedsfoto, regionale
studies en input vanuit de workshops, de prioritaire corridors vastgesteld.

2.2

Methode

In elke regio is gestart met het opstellen van een zgn foto van de regio, waarin de
problemen in termen van meest vertraagde ritten naar voren komen. Als indicator voor
de bereikbaarheidsproblemen is daarbij gebruik gemaakt van de bereikbaarheidsindicator, zoals die door het Ministerie van IenM is opgesteld.
In de foto is gekeken naar de vertraging van alle ritten in Nederland, per afstandsklasse
op basis van de hemelsbrede afstand. Uit het landelijke gemiddelde komt een beeld naar
voren waarbij een referentielijn aangeeft wat de verwachte reistijd is, per hemelsbrede
afstand. Alle autoverplaatsingen die een vertraging hebben van meer dan 15% ten
opzichte van de referentiewaarde zijn gedefinieerd als sterk vertraagde rit. Gebieden in
de gebiedsfoto die rood kleuren hebben relatief veel van deze vertraagde ritten.
Gebieden die groen kleuren hebben er relatief weinig. Op basis van het aantal sterk
vertraagde ritten per gebied is de opgave per regio bepaald (vastgelegd in de
bereikbaarheidsverklaring). Het doel van vervolg Beter Benutten is geoperationaliseerd
als het behalen van een reductie van 10% van de vertraagde ritten in de regio. Dat kan
door spitsmijdingen te realiseren of door de doorstroming te verbeteren.
Figuur 2.1 geeft de bereikbaarheidsindex weer voor het autoverkeer met een
bestemming in de B5-gemeenten in de ochtendspits. Deze regionale foto benadert de
situatie in 2015, door de verplaatsingsmatrices uit het regionale NRM Zuid voor 2020 te
combineren met HERE-rijtijdmetingen uit 2012. Figuur 2.2 geeft dezelfde index weer,
2

NRM: Nieuw Regionaal Model, verkeersmodel in beheer van het Rijk dat wordt gebruikt voor
prognosesberekeningen van autoverkeer op regionaal niveau
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maar dan voor de avondspits. In de figuren wordt onderscheid gemaakt naar 8
windrichtingen en 3 afstandsklassen: verplaatsingen over een hemelsbrede afstand van
minder dan 7,5 km, met een afstand tussen 7,5 en 30 km en met een afstand groter
dan 30 km.

6
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Figuur 2.1

Bereikbaarheidsindicator auto ochtendspits o.b.v. NRM Zuid 2020 en
HERE rijtijdmetingen 2012

Figuur 2.2

Bereikbaarheidsindicator auto avondspits o.b.v. NRM Zuid 2020 en HERE
rijtijdmetingen 2012

2.3

Opgave regio Brabant

In de bereikbaarheidsverklaring is de bereikbaarheid van de B5-gemeenten in Brabant
benoemd tot speerpunt in het Beter Benutten maatregelpakket. Met behulp van de
methodiek van de bereikbaarheidsindicator is voor elke gemeente in Brabant de relatieve
bereikbaarheid berekend. De resultaten van de analyse zijn in figuur 2.1 opgenomen.
Hierin is voor iedere gemeente in Brabant een bolletje getekend. De omvang van de bol
komt overeen met het aantal autoverplaatsingen naar de betreffende gemeente toe. De
kleur van de bol is een maat voor de relatieve bereikbaarheid. Groen gekleurde
gemeenten zijn relatief uitstekend bereikbaar, de bereikbaarheid van rood gekleurde
gemeenten is minder goed.
Figuur 2.1

Bereikbaarheidsindex Brabantse gemeenten in ochtendspits (inker figuur)
en avondspits (rechter figuur)

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
Uit de figuren blijkt dat de omvang van de bollen van Eindhoven het grootst zijn. De
bollen van Tilburg en Breda en ook ’s-Hertogenbosch volgen op enige afstand
daarachter. Het aantal verplaatsingen naar Helmond is van een kleinere orde van
grootte. In bijlage 1 is de het aantal ritten in een tabelvorm opgenomen. Uit de figuren
komt verder naar voren dat de bereikbaarheid van Tilburg in de avondspits minder goed
is dan in de andere steden. In de avondspits scoren ook Breda, Eindhoven en Helmond
onder het gemiddelde. In de ochtendspits geldt dat alleen voor Breda en Tilburg.
De analyse wekt de indruk dat er in ’s-Hertogenbosch relatief weinig problemen zijn te
verwachten. Dit komt niet overeen met het beeld vanuit de regio ’s-Hertogenbosch. Er
staan dagelijks files op A2, andere snelwegen en op de belangrijkste Bossche wegen.
Opgemerkt wordt dat er de afgelopen jaren veel is gewijzigd in de verkeersstructuur in
en om ’s-Hertogenbosch, waaronder verbreding van de A2 (incl. parallelbanenstructuur)
en aanleg randweg (die de stedelijke ring heeft vervolmaakt). Tevens is er in de stad
veel gewerkt.
De problemen met de bereikbaarheid van de bestemmingen in de B5-gemeenten zijn in
de avondspits groter dan in de ochtendspits. Voor elke gemeente zijn in figuur 2.2 de
meest sterk vertraagde ritten naar de betreffende gemeente weergegeven in een
donkere bol en afgezet tegen alle ritten (witte bol).
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Figuur 2.2

Aandeel vertraagde ritten in totaal aantal ritten in OS en AS

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
Uit figuur 2.2 blijkt dat het aandeel van vertraagde ritten op het totaal aantal ritten in de
avondspits in Tilburg het grootst is. Ook in de avondspits in Breda en Eindhoven springt
de donkere bol sterk in het oog. In de ochtendspits zijn de donkere bollen kleiner dan in
de avondspits en is de donkere bol in Tilburg relatief groot.
Niet alle verplaatsingen naar de B5-gemeenten ondervinden evenveel vertraging: vanuit
een enkele richting ondervinden alle ritten vertraging, vanuit andere richtingen kunnen
de bestemmingen zonder vertraging worden bereikt. In figuur 2.3 zijn de
herkomstgebieden blauw gekleurd, van waaruit de zwaar vertraagde ritten naar de B5gemeenten als bestemming reizen.
Figuur 2.3

Herkomstgebieden van de zwaar vertraagde ritten naar de B5-gemeenten
in de ochtendspits

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
De rode bolletjes geven de B5-gemeenten aan, de analyse van de herkomsten van de
meest vertraagde ritten richt zich op deze B5-gemeenten. De rode bolletjes geven
daarmee niet het gehele bestemmingsgebied weer. Het bestemmingsgebied van de
onderzochte vertraagde ritten komt overeen met de gemeente als geheel en is dus
groter dan de rode bollen aangeven. De blauwe bolletjes geven de herkomstgebieden
weer van de vertraagde ritten. De omvang van de bol komt overeen met het aantal
verplaatsingen. De indeling van de herkomstgebieden komt overeen met de zones in het

8
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NRM Zuid en is veel verfijnder dan de gebiedsindeling in gemeenten, die in figuur 2.1 de
basis vormde.
Uit de figuur komt naar voren dat het overgrote deel van de vertraagde ritten naar de
B5-gemeenten begint binnen de gemeentegrenzen of net daarbuiten. In Eindhoven en
Helmond zien we een brede zone van herkomstgebieden van Veldhoven in het
zuidwesten tot Gemert in het noordoosten. Vanuit iedere kern in deze zone vertrekken
ritten naar Eindhoven en Helmond die behoren tot de meest vertraagde ritten in de
regio. In Tilburg zien we een aaneengesloten gebied van de Reeshof/Wandelbos via de
oude wijken en het Centrum naar Goirle. In het noordoosten van Tilburg toont een grote
bol de herkomsten van vertraagde ritten uit Udenhout. In Breda is binnen de
snelwegring een zone van herkomstgebieden van noordwest naar zuidoost zichtbaar,
van Breda Noord-West naar Ginneken en Bavel. Ten slotte liggen aan de noord- en
zuidzijde van het centrum van ’s-Hertogenbosch herkomstgebieden met vertraagde
ritten.

Corridors stedelijke bereikbaarheid
Op basis van de combinatie van de gebiedsfoto, de recente regionale bereikbaarheidsstudies en kennis van regionale experts is in de regionale workshops een goed beeld
verkregen van de prioritaire corridors ten aanzien van de stedelijke bereikbaarheid. Merk
op dat de prioritaire corridors zijn gebaseerd op de combinatie van deze kennisbronnen
en daarom niet noodzakelijk overeenkomen met de resultaten van de uitgevoerde
netwerkanalyse.
In figuur 2.4 zijn de corridors op een kaart afgebeeld. De grondslag van deze figuur is
gevormd in de verschillende stedelijke gebieden van de provincie.
Figuur 2.4

Corridors stedelijke bereikbaarheid

Bron: workshops met lokale en regionale verkeerskundige experts, met als uitgangspunt
de gebiedsfoto uit de mobiliteitsscan.
In de figuur is te zien dat elk van de B5-steden een prioritaire corridor kent in en om zijn
centrum. Uit de figuur blijkt ook dat met name rondom Eindhoven corridors vanuit
diverse omliggende richtingen de stad inprikken. Ook naar de andere B5-steden leiden
corridors vanuit uiteenlopende richtingen.

TITEL RAPPORT

9

Maatregelen die effect hebben op de hier benoemde corridors dragen bij aan het
reduceren van het aantal zwaar vertraagde ritten naar de B5 gemeenten en het
verbeteren van de reistijd van deur tot deur.
In de navolgende paragrafen wordt voor 4 stedelijke gebieden de analyse beschreven
van de meest vertraagde ritten en op welke corridors de vertraging ontstaat. Idealiter
richten de op te stellen maatregelen zich op het verminderen van deze vertraging, om de
reductie van de meest vertraagde ritten met 10% binnen bereik te brengen.
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2.4

Opgave Tilburg

Situatieschets
In de periode 2010 tot 2012 zijn in Tilburg zgn tangenten gerealiseerd. Deze tangenten
vormen nieuwe verbindingen om de bebouwde kom, tussen enerzijds de A58 en A65 en
anderzijds de N261 Midden-Brabantweg. De aanleg van deze nieuwe wegen leidt ertoe
dat de verkeersdruk op de stedelijke wegen is verlaagd en veel knelpunten op het
stedelijke wegennet zijn opgelost of verminderd. Ook de Bredaseweg, de doorgaande
verbindingsweg tussen het centrum van Tilburg en Breda via de N282, is verbreed. In
de gebiedsfoto van I&M zijn deze infrastructurele maatregelen meegenomen.

Stedelijke bereikbaarheid
In de navolgende figuren is de stedelijke bereikbaarheid in de linker kolom afgebeeld in
de vorm van een windroos, met daarin de indeling in 8 windrichtingen en 3
afstandsklassen (tot 7,5 km; 7,5 – 30 km; meer dan 30 km). De grootte van de
‘wieken’ geeft een beeld van het aantal verplaatsingen; de kleur duidt aan of de ritten
meer of minder vertraagd zijn. De middelste figuren geven weer wat de
herkomstgebieden zijn van de meest vertraagde ritten. De rechter figuren geven de
locatie weer waar de knelpunten zich bevinden, die de oorzaak zijn van de vertraging.
Figuur 2.5

Nadere analyse vertraagde ritten en knelpunten bestemming Tilburg

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
De kaart met vertraagde routes laat in de avondspits zien dat er op het stedelijk
wegennet relatief veel vertraging ontstaat. De herkomsten van de vertraagde ritten
liggen in Tilburg en ook ten zuiden van de A58 in Goirle.

Doelgroepen
Bij de beoordeling van oplossingsrichtingen moet gekeken worden naar de totale
doelgroep van de maatregel. Hierbij is het eerdergenoemde onderscheid van belang
tussen de doelgroepen forenzen, bezoekers, studenten en vracht, en de afstandsklassen
korte (<7,5km), middellange (7,5-30km) en lange (>30km) afstanden. De navolgende
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tabel toont de omvang van de doelgroepen waarop de maatregelen in Tilburg zich
kunnen richten, zoals die in de mobiliteitsscan beschikbaar zijn. Omdat de problematiek
in de avondspits groter is dan in de ochtendspits, is deze periode gebruikt als
maatgevende periode.
De tabel wordt gebruikt bij het beoordelen van het effect van de oplossingsrichtingen. In
de beoordeling wordt per maatregel gekeken hoe groot de potentiële doelgroep is.
 In de tabel is bijvoorbeeld af te leiden dat een fietsstimuleringsmaatregel bij
werkgevers in Tilburg een doelgroep heeft van in totaal ca. 8.850 auto-forenzen die
in de avondspits Tilburg uit reizen. De maatregel is waarschijnlijk vooral effectief bij
de auto-forenzen die op korte afstanden reizen, dat zijn er volgens de tabel ca.
3.900.
 Een ander voorbeeld is een maatregel die is gericht op de doorstroming van het
verkeer op de gehele stedelijke ring. Die heeft invloed op het totaal van de auto- en
vrachtverplaatsingen: ca.21.000 aankomende en 22.000 vertrekkende ritten in de
avondspits. Doorstromingsmaatregelen hebben bovendien invloed op het doorgaand
verkeer. Deze doelgroep is in de analyses nog niet meegenomen maar zal bij
doorstromingsmaatregelen wel apart benoemd worden.
De meest rechtse kolom in de tabel geeft het aandeel weer dat de meest vertraagde
ritten (MVR) uitmaakt van het totaal aantal ritten in de HB-matrix. Dit aandeel geeft een
indruk van de moeite die gedaan moet worden om de MVR te verminderen: als het
aandeel de 100% nadert, is (vrijwel) elke verplaatsing sterk vertraagd en zijn
maatregelen pas effectief als het overgrote deel van de potentiële doelgroep zijn gedrag
verandert. De percentages in de tabel geven aan dat de verplaatsingen van zo’n 40%
van de potentiële doelgroep sterk vertraagd zijn. De cijfers in de tabel zijn afkomstig uit
het NRM-Zuid.
Tabel 2.1

Omvang doelgroepen, naar afstand en motief, en aandeel MVR

Avondspits Tilburg
Forenzen
Bezoekers
Studenten
Vracht
Totaal

Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken

Kort

Midden

Lang

Totaal

% MVR

3.738
4.006
6.756
6.363
nb
nb
886
820
12.310
12.128

2.716
3.894
2.555
2.701
nb
nb
512
415
6.606
7.984

955
954
290
242
nb
nb
361
319
2.084
1.918

7.409
8.854
9.601
9.306
nb
nb
1.759
1.554
20.999
22.030

36%
34%
38%
37%
nb
nb
43%
39%
38%
36%

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan

Economisch belangrijke b estemmingsgebieden in Tilburg
Uit de analyses en regionale workshops komt naar voren dat dit de belangrijkste
bestemmingsgebieden zijn in Tilburg:
A. Centrum;
B. Spoorzone;
C. Efteling;
D. Vossenberg;
E. Loven;
F. Stappegroor.
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Het Centrum heeft m.n. een winkelfunctie. De Efteling heeft een recreatieve functie en
trekt jaarlijks enkele miljoenen bezoekers. De overige gebieden zijn m.n. bedrijventerreinen. In de stakeholderanalyse (hoofdstuk 3) gaan we dieper in op de rollen van
verschillende partijen in deze gebieden. Bij een gebiedsgerichte aanpak wordt nader
bekeken hoe groot de omvang is van de relevante doelgroepen in dat gebied (op basis
van de mobiliteitsscan in combinatie met overige relevante bronnen).

Prioritaire co rrid ors en gebieden in Tilburg
De knelpunten concentreren zich m.n. op de stedelijke inprikkers naar het centrum en de
andere economische kerngebieden. In figuur 2.6 zijn de genoemde bestemmingsgebieden en de prioritaire corridors ingetekend.
1. Ringbaan west, verbinding van en naar de Efteling en Goirle;
2. Oostelijke stadsontsluiting, bajonet vanuit Berkel-Enschot via Bosscheweg en
Ringbaan Oost naar de Spoorlaan;
3. Kempenbaan, verbinding tussen Centrum, aansluiting A65 en recreatiepark Beekse
Bergen;
4. Oost-west verbinding via A58 naar Breda, m.n. door de versmalling van de A58 van
3 naar 2 rijstroken;
5. A65/N65 ter hoogte van Berkel Enschot;
6. Oost-west verbinding via A58 naar Eindhoven.
Figuur 2.6

Bestemmingsgebieden en prioritaire corridors Tilburg

Bron: workshops met lokale en regionale verkeerskundige experts, met als uitgangspunt
de gebiedsfoto uit de mobiliteitsscan.
Uit de regionale verdieping van de gebiedsfoto is gebleken dat maatregelen met name
op deze corridors en in deze bestemmingsgebieden geconcentreerd moeten worden om
de beoogde reistijdverbetering te realiseren. Oplossingsrichtingen worden daarom
getoetst op hun relatie met deze corridors en gebieden.
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Goederenvervoer over water
In de omgeving van Tilburg wordt momenteel het Wilhelminakanaal opgewaardeerd. Het
huidige kanaal staat gebruik van het kanaal toe door schepen van vaarklasse II. Het
project zorgt ervoor dat fysieke beperkingen worden weggenomen en maakt het
mogelijk om het kanaal op het traject Maas – Tilburg te bevaren met schepen van
vaarklasse IV. Maatregelen zijn (onder meer) de vervanging van sluis III en de verruiming
van het Wilhelminakanaal tot aan bedrijventerrein Kraaiven. Bedrijventerrein Loven is
bereikbaar voor schepen van klasse II. Verbetering van de bereikbaarheid van de op
Loven gelegen terminals vormt een belangrijke kans voor het goederenvervoer over het
water. Door een modal shift van goederenvervoer van weg naar water kunnen
verschillende knelpunten in de regionale en stedelijke bereikbaarheid over de weg
worden verminderd.
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2.5

Opgave Eindhoven en Helmond

Situatieschets
Tussen 2006 en 2010 is op het westelijke en zuidelijke deel van de Randweg Eindhoven
A2/A67 een systeem met parallelrijbanen aangelegd. Daarmee worden de doorgaande
en lokale verkeersstromen gescheiden. Met de ombouw zijn ook de knooppunten
Batadorp, De Hogt en Leenderheide geheel vernieuwd. De verkeersstromen in de
knooppunten worden door middel van fly-overs ontvlochten.
In 2009 heeft het toenmalige ministerie van VenW geld toegezegd om de Ruit om
Eindhoven af te ronden door de N279 aan de oostkant van Helmond te verbreden en
een nieuwe weg aan te leggen tussen de N279 en Eindhoven in de buurt van het
Wilhelminakanaal. Doel is om de bereikbaarheid van de Brainport-regio in de toekomst te
garanderen. In 2011 is een zoekgebied voor het toekomstige tracé vastgelegd in een
structuurvisie. In 2013 heeft de Tweede Kamer gevraagd om de MKBA te actualiseren
ten behoeve van de onderbouwing van de Rijksbijdrage en voordat er een bestuursakkoord over het project kan worden getekend. In 2014 zijn de in een m.e.r. te onderzoeken tracés in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgelegd en in 2014 wordt
een keuze over het voorkeursalternatief verwacht.

Stedelijke bereikbaarheid
In de navolgende figuren is de stedelijke bereikbaarheid in de linker kolom afgebeeld in
de vorm van een windroos. De grootte van de ‘wieken’ geeft een beeld van het aantal
verplaatsingen; de kleur duidt aan of de ritten meer of minder vertraagd zijn. De
middelste figuren geven weer wat de herkomstgebieden zijn van de meest vertraagde
ritten. De rechter figuren geven de locatie weer waar de knelpunten zich bevinden, die
de oorzaak zijn van de vertraging.
Figuur 2.7

Nadere analyse vertraagde ritten en knelpunten Eindhoven

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
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De kaart met de vertraagde routes laat voor de avondspits zien dat veel vertraging op
het stedelijk wegennet optreedt. In de ochtendspits ontstaat vertraging op de
Rijkswegen naar Eindhoven vanuit het zuiden (A2) en westen (A58). Een belangrijk deel
van de vertraagde ritten is regionaal verkeer met een herkomst of bestemming van
gemiddeld 10 tot 25 km van het centrum van Eindhoven.
Figuur 2.8

Nadere analyse vertraagde ritten en knelpunten Helmond

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
De kaart van Helmond laat zien dat veel vertraagde ritten vanuit Geldrop en Nuenen
komen. In de avondspits ondervindt het verkeer vertraging op de stedelijke wegen in
Helmond.

Doelgroepen
Bij de beoordeling van oplossingsrichtingen moet gekeken worden naar de totale
doelgroep van de maatregel. Hierbij is het eerdergenoemde onderscheid van belang
tussen de doelgroepen forenzen, bezoekers, studenten en vracht, en de afstandsklassen
korte (<7,5km), middellange (7,5-30km) en lange (>30km) afstanden.
De navolgende tabel toont de doelgroepen van de maatregelen in Eindhoven en
Helmond, voor zover die uit de mobiliteitsscan gehaald konden worden. Omdat de
problematiek in de avondspits groter is dan in de ochtendspits, is deze periode gebruikt
als maatgevende periode.
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Tabel 2.2.

Omvang doelgroepen, naar afstand en motief, en aandeel MVR

Avondspits Eindhoven
Forenzen
Bezoekers
Studenten
Vracht
Totaal

Kort

Midden

Lang

Totaal

% MVR

Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken

5.376
5.885
9.110
9.252
nb
nb
942
845

2.427
4.335
2.380
2.713
nb
nb
668
489

1.171
2.111
408
515
nb
nb
344
483

8.974
12.331
11.898
12.480
nb
nb
1.954
1.817

26%
24%
31%
30%
nb
nb
30%
30%

Aankomsten
Vertrekken

17.028
17.694

6.268
8.620

2.547
3.958

25.843
30.273

29%
27%

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
Tabel 2.3.

Omvang doelgroepen, naar afstand en motief, en aandeel MVR

Avondspits Helmond

Kort

Midden

Lang

Totaal

% MVR

Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken

1.597
1.580
3.232
3.066
nb
nb

1.577
1.515
1.417
1.279
nb
nb

353
322
99
112
nb
nb

3.527
3.417
4.748
4.457
nb
nb

24%
21%
18%
16%
nb
nb

Vracht

Aankomsten
Vertrekken

329
327

424
409

201
130

954
866

27%
26%

Totaal

Aankomsten
Vertrekken

5.460
5.269

3.806
3.577

817
723

10.083
9.568

21%
19%

Forenzen
Bezoekers
Studenten

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
De tabel wordt gebruikt bij het beoordelen van het effect van de oplossingsrichtingen.
Hierbij wordt per maatregel gekeken naar de omvang van de reële doelgroep, op basis
van onderstaande gegevens. Voor een toelichting van de wijze waarop de gegevens
worden gebruikt bij het beoordelen van oplossingsrichtingen wordt verwezen naar de
beschrijving hierover in paragraaf 2.6 (doelgroepen Tilburg).

Economisch belangrijke bestemmingen in Eindhoven en Helmond
Uit de analyses en regionale workshops komen naar voren dat dit de belangrijkste
bestemmingsgebieden zijn in Eindhoven:
A. Eindhoven Centrum (kernwinkelgebied, concentratie van werkgelegenheid, onderwijs
waaronder TU/e campus en sociaal culturele voorzieningen);
B. Eindhoven Airport (luchthaven);
C. Bedrijventerrein GDC (logistiek);
D. HighTechCampus Eindhoven/HTCE (werkgelegenheids- en kenniscentrum);
E. Summa College Sterrenlaan (onderwijs);
F. De Run (Veldhoven, werkgelegenheid, ziekenhuis, innovatieve maakindustrie);
In Helmond:
G. High Tech Automotive Campus (kenniscentrum);
H. Helmond Centrum (winkelgebied);
I. Bedrijventerrein Helmond (divers).
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Bij een gebiedsgerichte aanpak wordt nader bekeken hoe groot de omvang is van de
relevante doelgroepen in dat gebied (op basis van de mobiliteitsscan in combinatie met
overige relevante bronnen).

Prioritaire co rrido rs naar Eindhoven en Helmond
De genoemde gebieden zijn op de kaart in figuur 2.9 ingetekend, met de prioritaire
corridors. We maken onderscheid in regionale knelpunten en knelpunten in Eindhoven en
Helmond.
1. John F Kennedylaan, inprikker vanuit het noorden naar centrum (knelpunt
Eindhoven);
2. Sterrenlaan, verbinding Nuenen – ROC (knelpunt Eindhoven);
3. N270/A270, inprikker naar het centrum vanuit Helmond (regionaal knelpunt);
4. Geldropseweg, inprikker naar centrum vanuit Geldrop (regionaal knelpunt);
5. A2 vanuit het zuiden, voor kp Leenderheide (regionaal knelpunt);
6. Aalsterweg, stad uit richting A2/A67 (knelpunt Eindhoven);
7. Prof. Holstlaan, inprikker richting centrum vanuit Waalre, aansluiting HTCE op
Randweg (knelpunt Eindhoven);
8. Kempenbaan en Meerveldhovenseweg, inprikker vanuit Veldhoven (knelpunt
Eindhoven);
9. Verbinding Son en Breugel richting Eindhoven (knelpunt Eindhoven);
10. Aansluiting Eindhoven Airport/Randweg A2-N2 (Antony Fokkerweg), verbinding
Eindhoven Acht en Eindhoven Airport (knelpunt Eindhoven);
11. N270 door Helmond (knelpunt Helmond);
12. Helmond Ring Noord (knelpunt Helmond);
13. N612 verbinding Helmond – A67 (knelpunt Helmond);
14. N272 / N279, Gemert en Beek en Donk naar Helmond (knelpunt Helmond);
15. A67 Leenderheide – Someren (regionaal knelpunt).
Figuur 2.9

Bestemmingsgebieden en prioritaire corridors Eindhoven en Helmond

Bron: workshops met lokale en regionale verkeerskundige experts, met als uitgangspunt
de gebiedsfoto uit de mobiliteitsscan.
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Ten slotte zijn er kansen voor een modal shift naar het openbaar vervoer, als de
volgende verbindingen worden verbeterd:
 de verbinding tussen het centrum van Eindhoven en Eindhoven Airport;
 de capaciteit van de regionale spoorverbinding (sprinter) Deurne – Helmond –
Eindhoven en Weert – Geldrop – Eindhoven.
Uit de regionale verdieping van de gebiedsfoto is gebleken dat maatregelen met name
op deze corridors en in deze bestemmingsgebieden geconcentreerd moeten worden om
de beoogde reistijdverbetering te realiseren. Oplossingsrichtingen worden daarom
getoetst op hun relatie met deze corridors en gebieden.

Goederenvervoer
De binnenstad van Eindhoven wordt door veel vracht- en bestelauto’s bevoorraad. Veel
van deze voertuigen kennen een lage beladingsgraad en rijden langs een klein aantal
afleveradressen. Net als het afleveren van goederen gebeurt ook het ophalen van
(bedrijfs)afval versnipperd.
In de visie “Eindhoven op Weg” (september 2013) en het programma Luchtkwaliteit en
Mobilteit streeft de gemeente naar schoner en minder verkeer in het centrum. Daarmee
wordt de aantrekkelijkheid van en de luchtkwaliteit in het centrum verbeterd. Het
organiseren van schonere en efficiëntere bevoorrading ondersteunt deze doelstellingen.
Tot nu toe zijn initiatieven voor bundeling van goederenstromen uitgebleven. Dit vindt
zijn oorzaak deels in de goede toegankelijkheid van het centrum voor vrachtverkeer,
inclusief de mogelijkheid van 24-uursbevoorrading via expeditiehoven vanaf de
Binnenring.
Voor het gebied binnen de Ring van Eindhoven gelden sinds 2007 de toegangseisen van
de milieuzone: na een aantal tussentijdse aanscherpingen mogen vanaf juli 2013 alleen
vrachtwagens met een EuroIV-motor of schoner de zone inrijden. De milieuzone geldt
niet voor bestelauto’s. De milieuzone heeft geleid tot verschoning van het vrachtwagenpark in het centrum maar niet tot een vermindering van het verkeer.
Uit de probleemanalyse (zie tabel 2.2) komt naar voren dat een substantieel aantal
vrachtwagens vertraging ondervindt in ritten van een naar de stad. Er is voldoende
aanleiding om samen met stakeholders vernieuwende en financieel haalbare logistieke
concepten te ontwikkelen. Een dergelijke uitwerking sluit ook aan bij de uitgangspunten
van de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie (afspraken in SER Energieakkoord,
2013).
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2.6

Opgave Breda

Situatieschets
In Breda speelt de snelwegring een dubbelrol: via de Ring wordt het bovenregionale
verkeer afgewikkeld, daarnaast wordt de Ring ook gebruikt door een deel van het lokale
verkeer, dat hiermee een reistijdvoordeel behaalt. Het bovenregionale verkeer bestaat uit
verkeersstromen (vrachtverkeer) tussen Rotterdam en het Ruhrgebied (via A16 – A58)
en tussen de Randstad en de grote steden in België, Antwerpen en Brussel (via A16 en
A27 – A58 – A16). Vertraging op de Ring leidt al snel tot problemen met de verkeersafwikkeling op de stedelijke verbindingswegen.

Stedelijke bereikbaarheid
De meest vertraagde ritten zijn aan nadere analyse onderworpen. In figuur 2.10 wordt
de verdeling van alle ritten naar 8 windrichtingen weergegeven, waarbij de kleur
overeenkomt met de gemiddelde mate van vertraging en de omvang van de ‘wieken’
een maat is voor het aantal verplaatsingen. De middelste figuur geeft met bolletjes de
herkomstgebieden weer van de vertraagd ritten naar bestemmingen in de gemeente
Breda. Ten slotte tonen de rechter figuren de locaties in het wegennetwerk waar het
verkeer vertraging ondervindt.
Figuur 2.10

Nadere analyse vertraagde ritten en herkomsten Breda

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
Het grootste aantal van de meest vertraagde ritten wordt gemaakt in de avondspits,
over afstanden tot 7,5 km (83%). Deze verplaatsingen hebben een herkomst en
bestemming in de gemeente.
Met de Mobiliteitsscan is bepaald wat de minimale opgave voor Breda moet zijn. In
onderstaande tabel is deze weergegeven.
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Binnen Beter Benutten 2.0 is gesteld dat binnen Brabant de B5 steden ieder een opgave
hebben 10% reductie MVR. Voor Breda betekent dit minimaal 876 ritten. De ambitie
voor van Breda ligt aanzienlijk hoger. Met het programma van Corridor Noord en Zuid
wil Breda minimaal 1.600 meest vertraagde ritten oplossen.

Doelgroepen
Bij de beoordeling van oplossingsrichtingen moet gekeken worden naar de totale
doelgroep van de maatregel. Hierbij is het eerdergenoemde onderscheid van belang
tussen de doelgroepen forenzen, bezoekers, studenten en vracht, en de afstandsklassen
korte (<7,5km), middellange (7,5-30km) en lange (>30km) afstanden.
De navolgende tabel toont de doelgroepen van de maatregelen in Breda, voor zover die
uit de mobiliteitsscan gehaald konden worden. Omdat de problematiek in de avondspits
groter is dan in de ochtendspits, is deze periode gebruikt als maatgevende periode. De
tabel wordt gebruikt bij het beoordelen van het effect van de oplossingsrichtingen.
Hierbij wordt per maatregel gekeken naar de omvang van de reële doelgroep, op basis
van onderstaande gegevens. Voor een toelichting van de wijze waarop de gegevens
worden gebruikt bij het beoordelen van oplossingsrichtingen wordt verwezen naar de
beschrijving hierover in paragraaf 2.6 (doelgroepen Tilburg).
Tabel 2.4.

Omvang doelgroepen , naar afstand en motief, en aandeel MVR

Avondspits Breda

Kort

Midden

Lang

Totaal

% MVR

Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken

3.536
3.650
6.714
6.703

2.527
3.986
2.639
2.819

1.408
1.625
479
493

7.471
9.261
9.832
10.015

27%
26%
35%
35%

nb
nb

nb
nb

nb
nb

nb
nb

nb
nb

Vracht

Aankomsten
Vertrekken

498
487

334
387

302
345

1.134
1.219

34%
33%

Totaal

Aankomsten
Vertrekken

11.612
11.712

6.218
8.072

2.746
3.082

20.576
22.868

31%
31%

Forenzen
Bezoekers
Studenten

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan
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Economisch belangrijke bestemmingsgebieden in Breda
Dit zijn de belangrijkste bestemmingen in Breda, zoals die uit de analyses en de
regionale workshops naar voren komen:
A. Centrum / VIA Breda (vernieuwde spoorzone en station);
B. Bedrijventerrein Emer Krogten;
C. Haagse Beemden (natuur- en recreatiegebied);
D. Amphia Ziekenhuis (zorg);
E. International Agrobusiness Centre (I.A.B.C.);
F. BB Minervum (bedrijventerrein);
G. Weststad (logistiek, haven);
H. Moerdijk (chemische industrie);
I. Etten Leur Vosdonk (bedrijventerrein).
Bij een gebiedsgerichte aanpak wordt nader bekeken hoe groot de omvang is van de
relevante doelgroepen in dat gebied (op basis van de mobiliteitsscan in combinatie met
overige relevante bronnen).

Prioritaire co rridors naar Breda
Deze bestemmingsgebieden en de prioritaire corridors zijn in figuur 2.11 ingetekend op
een kaart. De corridors zijn de volgende:
1. Verbinding tussen A59 – A16 in kp Zonzeel;
2. Oost west verbinding A59 in kp Hooijpolder;
3. N629 inprikker richting Oosterhout;
4. Corridor noord-west;
5. Noordelijke Rondweg, Backer en Ruebweg;
6. A58 tussen kp Galder en kp St. Annabosch, bajonet Rotterdam – Eindhoven en
Utrecht – Antwerpen;
7. Singelring;
8. A58 Etten-Leur – Breda;
9. Kp De Stok, A58 en A17;
10. Kp Zoomland, A58 en A4.
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Figuur 2.11

Bestemmingsgebieden en prioritaire corridors Breda

Bron: workshops met lokale en regionale verkeerskundige experts, met als uitgangspunt
de gebiedsfoto uit de mobiliteitsscan.
Uit de regionale verdieping van de gebiedsfoto is gebleken dat maatregelen met name
op deze corridors en in deze bestemmingsgebieden geconcentreerd moeten worden om
de beoogde reistijdverbetering te realiseren. Oplossingsrichtingen worden daarom
getoetst op hun relatie met deze corridors en gebieden.
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2.7

Opgave ’s-Hertogenbosch

Situatieschets
Om de doorstroming op de A2 te verbeteren is de Rondweg ’s-Hertogenbosch tussen
2006 en 2010 verbreed naar een 4x2 rijstroken. De filedruk op delen van de A2 is
hierdoor spectaculair gedaald. Tevens is in 2011 de zuidwestelijke randweg geopend,
die de ringstructuur van stedelijke wegen rond ’s-Hertogenbosch heeft vervolmaakt.
In 2011 heeft de Fietsersbond ’s-Hertogenbosch uitverkozen tot Fietstad, omdat de
gemeente veel maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat meer mensen op de
fiets stappen. De stad heeft fietstunnels en fietsbruggen aangelegd, fietspaden breder
gemaakt en speciale schoolroutes aangelegd. Ten slotte heeft ’s-Hertogenbosch een
drietal goed gebruikte transferia aan de rand van de stad.

Stedelijke bereikbaarheid
De meest vertraagde ritten zijn aan nadere analyse onderworpen. In figuur 2.10 wordt
de verdeling van alle ritten naar 8 windrichtingen weergegeven, waarbij de kleur
overeenkomt met de gemiddelde mate van vertraging en de omvang van de ‘wieken’
een maat is voor het aantal verplaatsingen. De middelste figuur geeft met bolletjes de
herkomstgebieden weer van de vertraagd ritten naar bestemmingen in de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Ten slotte tonen de rechter figuren de locaties in het wegennetwerk
waar het verkeer vertraging ondervindt. De herkomsten van de meest vertraagde ritten
liggen binnen de gemeentegrenzen. Vertraging ondervindt het verkeer in de avondspits
m.n. op het stedelijk wegennet en op de aansluitingen van het stedelijk wegennet op
het hoofdwegennet.
Figuur 2.12

Nadere analyse vertraagde ritten en knelpunten ‘s-Hertogenbosch

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan

Doelgroepen
Bij de beoordeling van oplossingsrichtingen moet gekeken worden naar de totale
doelgroep van de maatregel. Hierbij is het eerdergenoemde onderscheid van belang
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tussen de doelgroepen forenzen, bezoekers, studenten en vracht, en de afstandsklassen
korte (<7,5km), middellange (7,5-30km) en lange (>30km) afstanden.
De navolgende tabel toont de doelgroepen van de maatregelen in ‘s Hertogenbosch,
voor zover die uit de mobiliteitsscan gehaald konden worden. Omdat de problematiek in
de avondspits groter is dan in de ochtendspits, is deze periode gebruikt als
maatgevende periode. De tabel wordt gebruikt bij het beoordelen van het effect van de
oplossingsrichtingen. Hierbij wordt per maatregel gekeken naar de omvang van de reële
doelgroep, op basis van onderstaande gegevens. Voor een toelichting van de wijze
waarop de gegevens worden gebruikt bij het beoordelen van oplossingsrichtingen wordt
verwezen naar de beschrijving hierover in paragraaf 2.4 (doelgroepen Tilburg).
Tabel 2.5

Omvang doelgroepen, naar afstand en motief, en aandeel MVR

Avondspits ‘s Hertogenbosch
Forenzen
Bezoekers
Studenten
Vracht
Totaal

Kort

Midden

Lang

Totaal

% MVR

Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken
Aankomsten
Vertrekken

2.507
2.795
5.129
5.225
nb
nb
718
748

2.411
3.826
2.452
2.556
nb
nb
295
508

1.264
1.568
371
361
nb
nb
313
338

6.182
8.189
7.952
8.142
nb
nb
1.326
1.594

14%
14%
19%
19%
nb
nb
18%
17%

Aankomsten
Vertrekken

9.035
9.483

5.913
7.755

2.474
2.842

17.420
20.080

17%
17%

Bron: HB Matrix NRM-Zuid i.c.m. HERE 2012, ingelezen in de mobiliteitsscan

Economisch belangrijke bestemmingen in ‘s -Hertogenbosch
De belangrijkste bestemmingen van de vertraagde ritten in ’s-Hertogenbosch zijn de
volgende:
A. Paleiskwartier (onderwijsinstellingen, Paleis van Justitie, kantoren);
B. Binnenstad (winkels en toeristische, sociaal-culturele voorzieningen);
C. Bedrijventerrein Pettelaarpark (kantoren);
D. Bedrijventerrein De Brand (bedrijvenmix);
E. Jeroen Bosch Ziekenhuis;
F. Bedrijventerrein Rietvelden (industrie en bedrijvenmix);
G. Brabanthallen (evenementencomplex, De Gruyter Fabriek);
H. Bedrijventerrein De Herven (winkels, bedrijvenmix).
Bij een gebiedsgerichte aanpak wordt nader bekeken hoe groot de omvang is van de
relevante doelgroepen in dat gebied (op basis van de mobiliteitsscan in combinatie met
overige relevante bronnen).
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Prioritaire co rridors naar ‘s -Hertogenbosch
De bestemmingen en de prioritaire corridors zijn in figuur 2.13 opgenomen. De corridors
zijn de volgende:
1. A2’s-Hertogenbosch, na verbreding is filezwaarte sterk afgenomen, maar Maasbrug
vormt nieuwe bottleneck. Daarnaast komt er een aantal doorstromingsproblemen
vor bij de knooppunten en op de parallelstructuur (regionale rijbanen);
2. A65 (N65) Tilburg – ’s-Hertogenbosch;
3. Oostelijke doorstroomas, knelpunten m.n. grote kruispunten en aansluitingen op de
A2;
4. N279 Veghel – ’s-Hertogenbosch;
5. A59 oost, Oss – ’s-Hertogenbosch, knelpunten o.a. bij Paalgraven en Nuland –
Geffen en kp Hintham;
6. A59 west, Waalwijk - ’s-Hertogenbosch;
7. Randweg zuid;
8. Magistratenlaan-Parallelweg;
9. Orthenstraat, Zandzuigerstraat;
10. Vlijmenseweg, m.n. kruispunt Helftheuvelweg;
11. A59 west richting Waalwijk.
Figuur 2.13

Bestemmingsgebieden en prioritaire corridors ‘s-Hertogenbosch

Bron: workshops met lokale en regionale verkeerskundige experts, met als uitgangspunt
de gebiedsfoto uit de mobiliteitsscan.
Uit de regionale verdieping van de gebiedsfoto is gebleken dat maatregelen met name
op deze corridors en in deze bestemmingsgebieden geconcentreerd moeten worden om
de beoogde reistijdverbetering te realiseren. Oplossingsrichtingen worden daarom
getoetst op hun relatie met deze corridors en gebieden.
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2.8

Thema Logistiek en ITS

Logistiek
Noord-Brabant is een belangrijke logistieke regio, gelegen tussen wereldhavens
Antwerpen en Rotterdam. Deze ligging maakt Brabant interessant voor de logistieke
sector zelf. Denk aan overslag, assemblage en doorvoer van en naar het Europese
achterland. Dat zijn redenen waarom de partijen in Beter Benutten de Brabantse logistiek
heeft benoemd als topsector.
De corridors voor logistiek vormen aaneengesloten lange trajecten, die de provincie in
verschillende richtingen doorkruisen. De corridors verbinden internationale mainports
met elkaar. De verschillende Brabantse steden zijn onderdeel van dit netwerk, de steden
vormen logistieke distributie-knooppunten.
In het pakket van maatregelen Beter Benutten Vervolg wordt expliciet aandacht besteed
aan logistiek. De regio verwacht dat het voor publieke partijen en ook voor derden
(marktpartijen) interessant kan zijn om projectvoorstellen op het gebied van logistiek op
te stellen. Daarbij dient aangesloten te worden bij de CORT & Krachtig methodiek.
Maatregelen dienen oplossend vermogen te genereren in termen van te vermijden
spitsritten, die bijdragen aan de gewenste reductie van meest vertraagde ritten.
Figuur 2.14

Bovenregionale corridors van logistiek

Stedelijke distributie
In het SER Energieakkoord (2013) heeft een groot aantal partijen afspraken gemaakt
over het uitwerken van maatregelen die leiden tot minder energiegebruik en uitstoot van
schadelijke stoffen (waaronder CO2). Eén van de afspraken in het Speerpunt Mobiliteit is
het sluiten van een Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie. Breda, Tilburg, ’sHertogenbosch en Eindhoven zijn met het ministerie van IenM en organisaties als EVO
en TLN betrokken bij de verkenning van de haalbaarheid van het afsluiten van (lokale)
Green Deals. Deze Green Deals/pilots stedelijke distributie kunnen in het programma
Beter Benutten 2.0 worden opgenomen.
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ITS
Steeds meer reizigers beschikken over smartphones of tablets. Daarop komt via
internet, apps, navigatie- en communicatiesystemen constant meer informatie
beschikbaar. Die informatie kan reizigers helpen met het plannen en organiseren van hun
reis. Dat geldt mogelijk nog sterker in de sector van het beroepsgoederenvervoer, waar
logistieke bedrijven, verladers, transporteurs en voertuigbouwers met elkaar werken aan
de ontwikkeling van slimme systemen. In combinatie met steeds slimmer wordende
voertuigen leidt dat tot nieuwe projecten op het gebied van Intelligente Transport
Systemen (ITS).
In Brabant werken publieke en private partijen samen aan ontwikkeling van ITS-diensten
zoals Brabant in Car III, open parkeerdata, multimodale reis- en informatiediensten en
(het voorkómen van) spookfiles. De ITS-projectvoorstellen vanuit de regio Brabant
worden ondergebracht in het landelijke spoor van ITS en zijn in deze probleemanalyse
niet nader uitgewerkt.

28

TITEL RAPPORT

2.9

Vertaling naar regionale opgave

De verkeerskundige probleemanalyse is input voor de vertaling van de opgave naar
concrete projectvoorstellen en meetbare resultaten die aansluiten bij de doelstelling van
het programma Beter Benutten Vervolg Brabant. De verkeerskundige opgave is
gebaseerd op de in dit hoofdstuk geconstateerde bereikbaarheidsproblematiek op
regionaal en lokaal niveau en op de ambitie van de regio op de thema’s ITS en logistiek.
Tabel 2.6 toont een vertaling van de opgave naar stedelijk gebied, uitgaande van een
relatieve verdeling van de opgave gebaseerd op het aantal meest vertraagde ritten per
gemeente in de avondspits. Hierbij is tevens een vertaling gemaakt van meest
vertraagde ritten naar spitsmijdingen, gebaseerd op een eerste berekening met de
mobiliteitsscan (zie bijlage 2).
De opgave wordt gerealiseerd met maatregelen gericht op (A) stedelijke bereikbaarheid,
(B) ITS en/of (C) logistiek. De verdeling tussen en binnen gemeenten wordt nader
bepaald op basis van de uitgewerkte oplossingsrichtingen. In de tabel is de waarde voor
alle gebieden op hetzelfde niveau gezet. Dit kan dus nog wijzigen op basis van de
ambities van de lokale moederorganisaties en stakeholders. Op basis van de volgende
hoofdstukken wordt in hoofdstuk 5 een verdieping gemaakt van deze tabel.
Tabel 2.6:

Vertaling naar regionale opgave in de avondspits, aankomende en
vertrekkende ritten per gemeente, op alle afstanden, auto en vracht.
Te realiseren met4:

Opgave:
Regio

MVR1

Ratio2

Spits3
mijdingen

Stedelijke
bereikbaarheid

ITS

Logistiek

Tilburg

1.599

2,6

4.126

50%

25%

25%

Eindhoven

1.567

3,2

5.090

50%

25%

25%

Breda

1.349

2,7

3.603

50%

25%

25%

625

5,5

3.457

50%

25%

25%

407

6,5

2.652

50%

25%

25%

5.546

3,1

17.259

50%

25%

25%

s Hertogenbosch
Helmond
Totaal
1)

Opgave is een reductie van 10% meest vertraagde ritten

2)

De ratio geeft weer hoeveel spitsmijdingen nodig zijn om één Meest Vertraagde Rit op te lossen. Deze
verhouding is berekend met de mobiliteitsscan, op basis van de zgn “kaasschaafmethode”

3)

Aantal benodigde spitsmijdingen is de bovengrens van de opgave

4)

De wijze waarop de opgave wordt ingevuld wordt verrijkt met de gedrags- en stakeholdersanalyse

De verkeerskundige opgave is om bereikbaarheidsproblemen op de grootste knelpunten
met 10% te verbeteren ten opzichte van de situatie zonder Beter Benutten (bron:
bereikbaarheidsverklaring Brabant). De knelpunten zijn gedefinieerd als de corridors waar
de autoritten naar de B5 de meeste vertraging oplopen. De opgave per stedelijk gebied
moet dus gericht zijn op de reductie van de reistijd en het aantal meest vertraagde ritten
op de in de vorige paragrafen benoemde corridors en naar de benoemde
bestemmingsgebieden. Op basis van de uitwerking van de oplossingsrichtingen wordt
beoordeeld of bovenstaande opgave per gemeente wordt bereikt met het beoogde
maatregelenpakket.
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3.

Stakeholderanalyse

3.1

Inleiding

Doel van dit hoofdstuk is te beschrijven welke rollen de verschillende partijen spelen die
betrokken zijn bij Beter Benutten in Brabant. Het gaat om publieke partijen (overheden)
en om private partijen die betrokken zijn bij package deals. Er kan ook sprake zijn van
randvoorwaardelijke aspecten om te zorgen voor voldoende draagvlak en participatie.
In





de navolgende paragrafen komen de volgende stakeholders aan bod:
Publieke stakeholders: moederorganisaties van Beter Benutten;
Private en semipublieke stakeholdes: werkgevers en publiekstrekkers in de regio;
Aanbieders van mobiliteitsdiensten;
Overige stakeholders.

3.2

Publieke stakeholders: beleid moederorganisaties

In deze paragraaf geven we weer welke beleidslijnen de moederorganisaties in Brabant
hebben uitgezet, die relevant zijn voor Beter Benutten. Het is essentieel dat het
programma aansluit bij de beleidsvoorkeuren van de moederorganisaties. De
beschouwde moederorganisaties zijn:
 Rijkswaterstaat (uitvoeringsorganisatie I&M);
 Provincie Noord-Brabant;
 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE);
 Gemeentes Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) de nationale netwerken op duurzame wijze
beheert en ontwikkelt. Rijkswaterstaat werkt aan:
•
droge voeten;
•
voldoende en schoon water;
•
vlot en veilig verkeer over weg en water;
•
betrouwbare en bruikbare informatie.
In het programma Beter Benutten werken Rijkswaterstaat, het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan een beter
gebruik van de bestaande infrastructuur.

Provincie Noord -Brabant
De provincie werkt aan een bereikbaar Brabant. Het dichtslibben van wegen leidt
immers niet alleen tot frustraties, maar is ook desastreus voor de economie. Onderscheidend in het provinciale verkeers- en vervoersplan zijn de regionale aanpak en de
gebiedsgerichte oplossingen, dus maatwerk per gebied. In het Verkeers- en vervoersplan
gaat de provincie uit van de zogeheten ‘van deur tot deur’-benadering. Mobiliteitsbehoeften van burgers en bedrijven zijn het uitgangspunt. Stedelingen, dorpelingen en
bedrijven hebben verschillende behoeften; hoe kan hieraan worden tegemoet gekomen?
Stond vroeger de infrastructuur centraal, nu is dat de reiziger. De provincie wil burgers
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en bedrijven acceptabele, betrouwbare reistijden bieden. Op basis daarvan kunnen
gebruikers gerichte keuzes maken, bijvoorbeeld auto of openbaar vervoer.
De provincie streeft naar mobiliteit die past bij het gebied. In de buurt van industrieterreinen zijn andere voorzieningen nodig dan bij een natuurgebied. De mobiliteit in een
stadscentrum verschilt met het verkeer en vervoer in een dorpskern. Per gebied zet de
provincie accenten.
De samenwerking in de provincie krijgt vorm in de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) en de
samenwerking met de 5 grote Brabantse steden in BrabantStad. Om de grootste knelpunten in de bereikbaarheid aan te pakken, investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen in innovatieve maatregelen. Dit doen zij in het project ‘Beter Benutten’. In
Brabant richt Beter Benutten zich op:
 Mobiliteitsmanagement/het nieuwe werken: zoals spitsmijden, fietsstimuleringsprogramma en stimuleren OV-gebruik;
 Het verknopen van netwerken: bijvoorbeeld multimodaal goederenvervoer, P+R
stations, Hoogwaardige OV- en fiets verbindingen;
 Intelligent Transport Systems (ITS): bijvoorbeeld in-car snelheidsadvies, individueel
reisadvies via smartphone;
 Verkeersmanagement, benutting van bestaande infrastructuur: bijvoorbeeld
regelscenario’s, groene golf, dynamisch parkeerrouteverwijssysteem;
 Infrastructurele maatregelen: bijvoorbeeld door het verbeteren van aansluitingen,
met turborotondes.

Samenwerkingsverb and Regio Eindhoven (SRE)
Het SRE vormt het samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Eindhoven.
De regio positioneert zich als Brainport, de landelijke toplocatie voor de high tech
industrie. Het SRE werkt in Beter Benutten samen met 23 wegbeheerders aan het
verbeteren van de verkeersdoorstroming. Regionale knelpunten worden verminderd door
slimme maatregelen zoals groene golf en actuele verkeersinformatie. Brabant is de
bakermat van ITS en vormt een belangrijke proeftuin voor de ontwikkeling van en het
uitvoeren van praktijktesten met nieuwe technieken, waaronder Brabant In Car II en III.

Gemeente Tilburg
Tilburg positioneert zichzelf als Fietsstad en werkt samen met inwoners, ondernemers
en andere overheden aan de ambitie om de mobiliteit slimmer, schoner en veiliger te
maken. Hoofddoel is de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad voor inwoners
en bedrijven te verbeteren. Doelen op het gebied van verkeer en vervoer zijn het
verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van geluidshinder en het verminderen
van de verkeersdrukte. Om die doelen te bereiken stuurt Tilburg op het gebruik van de
verschillende modaliteiten. Om de duurzaamheid te verbeteren zet Tilburg in op de
aanleg van fietssnelwegen en het gebruik van elektrische auto’s.

Gemeente Eindhoven
De gemeente Eindhoven stelt zich in de visie Eindhoven op Weg (2013) ten doel om de
bereikbaarheid van de regio op een duurzame manier te verbeteren. Eindhoven wil een
aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor de Brainport, een aantrekkelijk leefklimaat in
het centrum en woonwijken met minder verkeers- en geluidhinder. De gemeente streeft
naar een schone en gezonde stad, met minimale uitstoot van schadelijke stoffen en een

32

TITEL RAPPORT

duurzame bereikbaarheid door verandering van de vervoerwijze: meer lopen, meer
fietsen en meer OV-gebruik. Het verminderen van doorgaand autoverkeer in het centrum
en het aantal motorvoertuigen binnen de Ring draagt bij aan een aantrekkelijker en
leefbaarder centrum. In Eindhoven op Weg zijn de hoofdnetwerken voor voetganger,
fiets, openbaar vervoer en auto vastgelegd.
Eindhoven wil investeren in slimme en duurzame bereikbaarheidsoplossingen. Prioriteit
ligt bij maatregelen die bijdragen aan schone lucht en gezondheid. De opgave
Eindhoven-Noordwest in de Brainport Avenue is belangrijk, inclusief een duurzame
(landzijdige) bereikbaarheid van Eindhoven Airport. Innovatieve mobiliteitsconcepten
worden in samenwerking met kennnisinstellingen en het bedrijfsleven verder uitgewerkt.
Eindhoven biedt de openbare ruimte graag aan als proeftuin.

Gemeente Helmond
De gemeente Helmond wil een bereikbare, leefbare en duurzame stad zijn. In het
mobiliteitsbeleid is daarom ingezet op een combinatie van benutten waar het kan,
bouwen waar het moet. Onder de noemer co-modality is daarbij plaats voor de sterke
kanten van elke modaliteit en is er aandacht voor de ketenverplaatsing, waarbij er een
nadrukkelijke positie voor de fiets is. Helmond houdt daarbij rekening met de veranderde
mobiliteitsbehoefte, -gedrag en technologische ontwikkelingen. Innovatie en Smart
Mobility zijn daarbij al enkele jaren speerpunten. Helmond wil nadrukkelijk bijdragen aan
het invoeren van slimme mobiliteitsoplossingen zowel in de eigen stad als daarbuiten,
door samen met de partners een leidende rol te nemen in pilots en het opnemen van
nieuwe ontwikkelingen in de het reguliere mobiliteitsbeleid.
Daarnaast geeft Helmond nieuwe impulsen aan het fietsbeleid, omdat de fiets het
duurzame vervoersmiddel is. Met goede en gratis stallingen, een compleet en kwalitatief
hoogwaardig fietsnetwerk en prioriteit op het wegennet wil de gemeente het fietsgebruik verder toe laten nemen.
Op het gebied van het openbaar vervoer wordt enerzijds ingezet op een toename van
het gebruik van de treinen het benutten van de potentie van de vier treinstations, anders
op het lokale busvervoer dat enerzijds een functie in het verkeerssysteem (oa als feeder
naar de stations) anders als vervoermiddel met een belangrijke maatschappelijke functie.
Ook hierbij worden innovatieve en maatwerkoplossingen ingezet.

Gemeente Bred a
Breda heeft prima verbindingen vaia weg en spoor naar de regio. De gemeente zet in op
de bereikbaarheid van de compacte stad door te investeren in wegen, (hoogwaardig)
openbaar vervoer en het fietsnetwerk. De gemeente investeert in infrastructuur voor
mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, met extra aandacht voor fietsers en
voetgangers. De gemeente werkt aan een stedelijke snelfietsroute en draagt met de
realisatie van de nieuwe fietsenstalling aan de zuidzijde van het station bij aan het
optimaliseren van dit knooppunt voor langzaam verkeer. Breda investeert in
hoogwaardig openbaar vervoer lijnen naar Amphia en richting Teteringen en Oosterhout
en in de route via de Markendaalseweg. Investeringen in de noordelijke rondweg worden
naar voren gehaald, omdat de groei van het autoverkeer daartoe aanleiding geeft en
omdat zich kansen voordoen om de aanpassingen te combineren met andere projecten.
Door de aantrekkelijkheid van de noordelijke rondweg te vergroten worden andere
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wegen in Breda ontlast. De visie binnenstad vraagt om een meer autoluwe binnenstad
en de aanleg van transferia.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Mobiliteit is onmisbaar voor welvaart en actieve deelname aan de Bossche samenleving,
maar moet in goede banen worden geleid om recht te doen aan alle betrokken belangen.
De bereikbaarheid van de binnenstad staat onder druk, met mogelijke gevolgen voor de
economische functie ervan. De binnenstad moet toegankelijk blijven maar de
leefbaarheid en de kwaliteit moeten gewaarborgd blijven.
De gemeente voert de mobiliteitsvisie uit de Koersnota Infrastructuur onverkort uit en
kijkt naar de wijze waarop en de snelheid waarmee de daarin voorgestelde maatregelen
worden uitgevoerd. De gemeente stimuleert het fietsgebruik door het uitvoeren van het
programma Lekker Fietsen en stimuleert ook nieuwe vormen van openbaar vervoer. In
de binnenstad vervangen milieuvriendelijkere kleinere bussen de grote bussen. De
gemeente gaat uit van een autoluwe binnenstad en neemt daarvoor diverse
parkeermaatregelen (ultrakort parkeren, parkeergarage Hekellaan, Masterplan GZG,
transferiumplaatsen, dubbel gebruik). De gemeente zet in op railmaatregelen: een light
railverbinding met Rosmalen, Groote Wielen, Noord en tussen enerzijds de transferia en
anderzijds het centrum en station. Andere OV maatregelen zijn een NS-station bij de
Treurenburg en een busverbinding tussen de Groote Wielen en het centrum van
Rosmalen.
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3.3

Private en semi-publieke stakeholders

Voor de B5-steden stellen we een overzicht op van de belangrijkste stakeholders (buiten
de moederorganisaties). Het gaat daarbij onder andere om grote werkgevers, om
attractieparken met grote bezoekersaantallen en om grote onderwijsinstellingen.
Daarnaast zijn andere stakeholders relevant: vervoerbedrijven (Arriva, Hermes, Veolia en
NS) en Prorail. Ook belangengroepen spelen hierbij een rol, zoals onder andere lokale
winkeliersverenigingen, EVO, TLN en Fietsersbond.

Regio Tilburg
Stakeholders in de regio Tilburg maken deel uit van de dienstverlenende sector en van
de maakindustrie. De regio kent een hoog kennisniveau door de aanwezigheid van grote,
hoogwaardige onderwijsinstellingen. De regio Hart van Brabant is sterk in logisitek: in
2014 was de regio landelijk de 2e logistieke hotspot (na de regio Venlo). Daarnaast
liggen in de Tilburgse regio enkele grote publieksattracties met landelijke aantrekkingskracht. Overheid, ondernemers en onderwijs werken intensief samen binnen Midpoint
Brabant.

Grote werkgevers





Interpolis
Fujifilm
St. Elisabeth en TweeSteden Ziekenhuis
Gemeente Tilburg

Logistieke bedrijven
 GVT
 Mol
 DB Schenker

Grote onderwijsinstellingen



Tilburg University
Hogescholen (Avans en Fontys)

Publieksattracties







Efteling (Waalwijk), in het recordjaar 2012 trok de Efteling 4,2 miljoen bezoekers
Beekse Bergen, in recordjaar 2013 trok de Beekse Bergen 1,1 miljoen bezoekers
Euroscoop bioscoop, 750.000 bezoekers in 2013
013 Poppodium Tilburg, 200.000 bezoekers in 2013
Museum de Pont, 90.000 bezoekers in 2013
Centrum Tilburg

Regio Eindhoven en Helmond
Stakeholders in de regio Eindhoven en Helmond zijn sterk kennis-intensief. Er is in de
zgn Triple Helix van de Brainportregio sprake van intensieve samenwerking tussen
bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen.
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Grote werkgevers (forenzen)















Philips
DAF Trucks
VDL Groep
ASML (Veldhoven)
Rabobank
Atos Origin
NXP
TU/e
Fontys Hogeschool
Ziekenhuizen: Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum
TNO Automotive Campus
Regionale Rijksdiensten
Gemeente Eindhoven
Gemeente Helmond

Grote onderwijsinstellingen (studenten)




Fontys Hogescholen
TU/e
Summa College (ROC Eindhoven)

Publieksattracties (bezoekers)








Centrum Eindhoven
Eindhoven Airport
Genneper Parken (concentratie sportvoorzieningen)
Philips Stadion
Beursgebouw
Strijp-S
Meubelboulevard Ekkersrijt (IKEA)

Regio Breda
Breda vormt op een belangrijk knooppunt van internationale spoor- en wegverbindingen.
Dat maakt Breda bij uitstek geschikt om in zakelijke en logistieke dienstverlening een rol
te spelen. Daarnaast zet Breda in op de ontwikkeling van de creatieve sector en werft
toeristen met haar aantrekkelijke historische centrum.

Grote werkgevers
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Diverse hoofdkantoren van multinationals
Ziekenhuis Amphia, het grootste niet academische ziekenhuis van Nederland
Luchtmacht
Via Breda (Bredase Spoorzone, met onder andere de rechtbank)
Gemeente Breda
BSW bedrijven Breda (begeleid werken)
Industrieterreinen Krochten, Emer, Hinterlaken en Hazeldonk
Bedrijventerreinen Hoogeind, Moleneind, Minervum en Steenakker
Greenery, International AGRO Business Centre (IABC)
Vosdonk (Etten-Leur)
Weststad (Oosterhout)

Grote onderwijsinstellingen




Avans Hogeschool
NHTV
Nederlandse Defensie Academie

Publieksattracties









Centrum Breda
Woonboulevard Breda (met onder andere IKEA)
Rat Verlegh stadion
Sportboulevard Wisselaar
Musea en Chassetheater
Via Breda
Bavelse Berg
Mastbos (meer dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar)

Regio ‘s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch is sterk in zakelijke dienstverlening, voeding en gezondheid in
combinatie met farmaceutische industrie en in cultuur, toerisme en recreatie. Ze ziet
kansen om deze kwaliteiten verder te versterken.

Grote werkgevers





















Jeroen Bosch ziekenhuis
Essent
Enexis
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Provincie Noord-Brabant
Canon
PostNL
SNS Bank
Appel
Wurth Nederland
Gerechtshof
Van Lanschot Bankiers
Ricoh
IND
Politie Brabant-Noord
Heineken
Heijmans
De Binckhorst
SAP Nederland
Achmea

Grote onderwijsinstellingen



Avans Hogeschool
ROC ‘s-Hertogenbosch
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Publieksattracties
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Binnenstad
Paleiskwartier
Brabanthallen
Autotron

4.

Mobiliteitsgedrag in de regio

4.1

Inleiding

Een belangrijk onderdeel van de probleemanalyse voor het vervolg van Beter Benutten is
de gedragsanalyse. De gedragsanalyse is gericht op (A) het identificeren van kansrijke
oplossingsrichtingen, en (B) het doorontwikkelen van bestaande projectvoorstellen en in
BB1 lopende projecten. De gedragsanalyse is gebaseerd op een gedragsverandering van
het huidige gedrag (met de auto in de spits over de prioritaire corridors rijden) naar het
gewenste gedrag. Het gewenste gedrag bestaat globaal uit de volgende mogelijkheden:
1. keuzes ten aanzien van het niet verplaatsen;
2. keuzes ten aanzien van het verplaatsen op een ander tijdstip;
3. keuzes ten aanzien van een ander vervoermiddel;
4. keuzes gericht op het nemen van andere routes;
5. Keuzes gericht op het aanpassen van de snelheid.
In dit hoofdstuk wordt de gedragsanalyse voor vervolg Beter Benutten Brabant
beschreven. Deze vormen input voor de selectie en uitwerking van de
oplossingsrichtingen.
Ten behoeve van de probleemanalyse voor vervolg Beter Benutten is er in diverse
regio’s gewerkt aan het in kaart brengen van barrières en motieven voor gewenste
gedragsverandering.

Stappenplan gedrag sanalyse in Beter Benutten
De gedragsanalyse is niet af na afronding van de probleemanalyse. Het hoogst haalbare
is een partieel getoetste en globale groslijst aan barrières die opgelost zouden kunnen
worden en motieven die benut zouden kunnen worden in het kader van Beter Benutten.
Deze groslijst is input voor de uitwerking van de plannen van aanpak in de genoemde
regio’s. De lijsten moeten verder worden aangevuld op basis van een dialoog met (A)
stakeholders en (B) doelgroepen. Dit is in sommige regio’s al (partieel) gedaan.
In veel gevallen zal de dialoog met stakeholders en doelgroepen onderdeel zijn van de
uitvoering van een plan, en worden de eerste aannames gebaseerd op de in deze notitie
opgenomen groslijsten die met experts in verschillende regio’s gemaakt zijn (in totaal ca.
50 experts uit vier regio’s).
De positie van de gedragsanalyse in de plannen van aanpak kan als volgt geïllustreerd
worden. Afhankelijk van de reeds beschikbare informatie en de tijd en middelen om in
het kader van de voorbereiding extra onderzoek uit te voeren kan een plan van aanpak
voor een deel resultaten beschrijven (gebaseerd op deze notitie) en voor een deel een
proces beschrijven waarin de inzichten worden uitgediept.
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4.2

Begrijpen is kunnen veranderen

Om gedrag effectief te kunnen veranderen moet je het zo veel mogelijk begrijpen. Dat
betekent inzicht hebben in het huidige gedrag, een goed beeld hebben van het gewenste
gedrag en zicht hebben op welke doelgroepen we ons gaan richten.
Op basis daarvan is het mogelijk om de juiste interventies te kiezen. In de praktijk
bestaan daar echter al ideeën over. Zelden wordt een interventie zuiver gekozen op
basis van de gedragsanalyse. Projecten in het verleden, wensen van stakeholders,
bestuurlijke overwegingen, geldstromen; ook dat beïnvloedt de keuze van de interventie.
Ook dan nog wint de interventie aan effectiviteit als er goed wordt stil gestaan bij het
hoe en waarom van de maatregel past binnen de weg van huidig naar gewenst gedrag
en naar de kenmerken van de doelgroepen.
Het derde element van gedragsverandering is het zorgvuldig vaststellen van de
resultaten, als basis voor continuering, bijstelling of intensivering.
Het huidige (problematische) gedrag wordt als : in auto in spits op trajecten en
momenten met meest vertraagde ritten in één van de acht deelregio’s.
Het gewenste gedrag wordt als volgt omschreven: gedurende de spits niet op trajecten
en momenten met meest vertraagde ritten in de auto verplaatsen naar een van de
economische kerngebieden in één van de acht deelregio’s. Dit kan door zich niet te
verplaatsen (in het geheel niet die dag of op een ander tijdstip reizen), door te gaan
fietsen, door met het openbaar vervoer te reizen of via een andere route te reizen. Zie
onderstaand figuur.
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Figuur 4.1:

Het gewenste gedrag in beeld gebracht

De doelgroepen waarop de interventies zich richten zijn forensen, bezoekers en
studenten.
Een eerste indeling van de relatie deelgebieden en voorgenomen oplossingsrichtingen is
hieronder te zien.
Figuur 4.2:

Oplossingsrichtingen en deelgebieden.
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4.3

Motieven en weerstanden

Lokkertjes, campagnes en educatie
In het verleden is binnen mobiliteitsmanagement breed in Nederland (maar ook
daarbuiten) veel gebruik gemaakt van lokkertjes (presentjes en beloningen) om
automobilisten in beweging krijgen. Tegelijk proberen campagnes mensen attent te
maken op de noodzaak om te veranderen en de voordelen daarvan. Voorlichting en
educatie trachten zo aandacht op het onderwerp te vestigen, attitudes, te versterken of
te beïnvloeden en normen te onderstrepen.
Toch dient de waarde ervan niet te worden overschat. In het leven van onze
doelgroepen gebeuren veel dingen waar overheden of instellingen maar weinig invloed
op kunnen uitoefenen. Denk aan de eerder genoemde groepsdruk of zelfoverschatting.
Soms biedt een campagne of educatieprogramma een geslaagd tegenwicht, vaak ook –
moeten we helaas erkennen – sneeuwt het daarin onder. Toch blijft goede voorlichting
en educatie een belangrijk onderdeel van de totale aanpak en zal het dit ook altijd
blijven. In paragraaf 1.3 gaan we nog iets nader in op effectieve manieren van
doelgroepen benaderen.
Maar hoe leuk de presentjes en lokkertjes ook zijn, vaak hebben ze maar een tijdelijk
effect. Duurzame gedragsverandering komt vrijwel alleen tot stand als intrinsieke
motieven een rol spelen.

Intrinsieke motivatie, de spil van veran dering
Ons uitganspunt is dat er voor mensen twee type redenen zijn om bepaald gedrag te
vertonen: omdat ze het echt zelf willen, of omdat ze er door anderen toe worden
aangezet. In de psychologie heet dat respectievelijk intrinsieke en extrinsieke motivatie.
Intrinsieke motivatie leidt tot krachtiger en langduriger gedrag dan extrinsieke motivatie.
Extrinsieke motivatie komt – zoals boven onder ‘lokkertjes’ beschreven – van buitenaf.
Als je iets doet omdat je er zelf belang bij hebt ergens in gelooft, of zelf de voordelen
ervaart, doe je het vaker en/of langer.
Een zwaar onderschat element van op weg naar structureel gewenst gedrag, is
feedback. Mensen willen zien/ervaren dat het gedrag dat zij vertonen (zeker als dit soms
enige moeite kost) iets oplevert (dat het de moeite waard is om het te blijven doen).
Waardering en bevestiging van anderen zijn hierbij sleutelwoorden. Het mooiste is als
deze feedback vanzelf komt (uit de eigen vriendenkring bijvoorbeeld). Beter Benutten en
haar partners kunnen hierbij echter heel goed een handje helpen. Het gaat dan om het
bekrachtigen van het gewenste gedrag, door terug te koppelen wat het voor de persoon
in kwestie oplevert; in woorden en daden.

Weerstanden
Pogingen gedrag en attitude te veranderen roepen meestal ook negatieve gevoelens op
(weerstanden, barrières, drempels). Mensen willen niet zo graag veranderen.
Weerstanden vormen daarom een belangrijke schakel op weg naar structureel gewenst
gedrag. Als ze niet serieus genomen worden en als er niets mee gedaan wordt, kunnen
ze uitgroeien tot ernstige drempels voor succes. Het tegenspreken van weerstanden
heeft meestal weinig zin, of zorgt voor nog meer weerstand. Voorzieningen verbeteren,
positieve ervaringen laten opdoen en - waar het kan - mogelijkheden verruimen, zijn
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efficiënte manieren om met weerstanden om te gaan. Keuzevrijheid is een belangrijk
wapen in de strijd tegen weerstanden (zie paragraaf 1.4).
Hieronder de visie op gedragsverandering in een model gevat. Op de weg van intrinsieke
motieven naar structurele gedragsverandering liggen diverse gedragstips klaar om
opgevolgd te worden. Dit zijn onder andere:
 Timing als succesfactor
 (Vergroten van) sense of urgency
 Benutten sociale context
 Maatwerk en fasering
 Samenwerken met stakeholders
 Feed forward (wat kunnen deelnemers bereiken?)
 Feedback (wat hebben deelnemers al bereikt)
Figuur 4.3:

Model voor gedragsverandering

Om de maatregelen aan te scherpen en te effectueren brengen wij per
oplossingsrichting Intrinsieke motieven en weerstanden (barrières) in beeld. Dit doen we
enerzijds door expertsessies, anderzijds door verificatie in de doelgroepen zelf.

4.4

Van passieve benadering naar actieve participatie

De tijd van de doelgroep belerend toespreken en wijzende vingertjes is voorbij. Mondige
burgers worden serieus genomen. Daarom wordt ook actief op zoek gegaan naar wat
leden van de doelgroep echt belangrijk vinden. Tegelijk worden maatregelen ook zoveel
mogelijk opgezet en uitgewerkt met stakeholders en waar mogelijk ook de doelgroep.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van een nieuwe benadering van doelgroepen die
steeds meer vorm zal krijgen.
Tabel 4.1:

Schematische weergave van de weg van een oude overheidsaanpak naar
actieve participatie van doelgroepen, inclusief enkele moderne
technieken om deze beweging vor te geven.

Tegelijk worden vanuit technieken van Kahneman en Cialdini worden principes vertaald
naar toepassing binnen de BB2 maatregelen. Dit zijn onder andere:
 wederkerigheid. Als er iets van de doelgroep gevraagd wordt, krijgen ze daar ook
iets voor terug. (dit hoeft niet altijd iets materieels te zijn);
 voorkomen verliesaversie. Naast het actief onderstrepen van de voordelen van het
nieuwe gedrag gaat er aandacht uit naar aspecten die de doelgroep vrezen kwijt te
raken door nieuw gedrag te vertonen. Hier wordt actief beleid op gevoerd dit te
voorkomen en dit aan te tonen. Iemand die bijvoorbeeld met het ov gaat en de auto
laat staan mag geen verworvenheden binnen een bedrijf verliezen.
 sympathie. De doelgroep neemt vooral iets aan van andere leden uit de doelgroep.
Zij zullen zoveel mogelijk als ambassadeur worden gebruikt en hiervoor worden
structuren aangelegd (ontmoetingspunten, sociale media en buddy-constructies).
 sociale bewijskracht. Potentiële en beginnende deelnemers zullen in hun voornemens
gesterkt worden door informatie van en over andere mensen die het gedrag
vertonen en de voordelen die zij daar uithalen. Ook zal inzichtelijk worden gemaakt
hoeveel (vergelijkbare) anderen het voorbeeld volgen.
 consistentie en fasering. Deelnemers worden niet in een keer gevraagd hun hele
vervoersgedrag op de kop te zetten, maar gevraagd te beginnen op een manier die
hun aanstaat en haalbaar lijkt. Waar mogelijk worden vervolgens stapjes gezet om
het nieuwe gedrag te intensiveren.
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4.5

Zelfbeschikking

Intrinsieke motivatie wordt het best aangesproken onder de volgende voorwaarden:
competentie (‘competence’), autonomie (‘autonomy’) en sociale verbondenheid
(‘relatedness’).

Competentie – competence
Als je weet dat je iets niet kunt, dan is de motivatie vaak laag om die taak uit te voeren.
Competentiegevoelens zijn dus belangrijk om intrinsieke motivatie te bevorderen. Het
kan overigens al gaan om waargenomen gedragscontrole zoals in de Theorie van
Gepland Gedrag (Ajzen) wordt beschreven. Het gaat hierbij niet zozeer dat je het
daadwerkelijk kan, maar of je dit zelf ook zo ervaart. Echter is alleen competentie niet
voldoende om te komen tot interne motivatie.

Autonomie – autonomy
Autonomie beschrijven Ryan en Deci als zelfbeschikking. Je moet vrij zijn om je eigen
keuzes te kunnen en mogen maken. Beloningen en/of straffen ondermijnen de
autonomiegevoelens, waardoor minder intrinsieke motivatie ontstaat. Ook andere
aspecten die beperken en controlerend zijn, zoals een overheid die over je schouders
staat mee te kijken, verminderen de autonomiegevoelens.

Sociale verbondenheid – relatedness
Sociale verbondenheid, of de perceptie daarvan, kan de intrinsieke motivatie versterken.
Dit moeten de verstrekkers van informatie verdienen. Dit hebben ze niet bij voorbaat.
Geef betrouwbare info, laat zien dat het echt ok de belangen van de reiziger gaat, doe
wat met klachten en wensen, et cetera.

4.6

Barrieres en motieven bij oplossingsrichtingen

In dit hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen uit figuur 4.1 in besproken aan de hand
van barrières en motieven. De groslijsten op de volgende pagina’s hebben betrekking op
de volgende gedragsveranderingen. De lijsten zijn waar mogelijk min of meer
rangordelijk (belangrijkste barrières en motieven bovenaan).
1) Thuis werken in plaats van elke dag reizen
2) Spitsmijden (buiten de spits reizen)
3) Fiets/e-bike in plaats van auto
4) Openbaar vervoer in plaats van auto
5) Op afstand parkeren (P+R)
6) Gebruik maken van ITS toepassingen

Niet verplaatsen
Doelgroep: forenzen (vergelijkbaar kan ook voor bezoekers en studenten)
Huidig gedrag: in de auto in de spits via prioritaire corridors naar prioritaire gebieden
Gewenst gedrag: 1 of enkele keren per week niet reizen door thuis te werken
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Barrières

Motieven

waarom verandert de doelgroep haar
gedrag niet?
Gewoonte
Gebrek aan discipline
Teveel afleiding
Zelfbescherming (teveel werken)
Scheiding werk-privé
Bedrijfscultuur
Gelijke monniken, gelijke kappen
Carrièremogelijkheden
Onzichtbaarheid
Belang teamwork
Missen collega’s
Lastig met afstemmen/ afspraken
Te lage bezetting op werk
Dag teveel opgeknipt
Levert me niets op/ geen reden voor
Ik had al geen last van files
Woon-werkreis missen als rustmoment
Moet aanwezig zijn bij vaste overleggen
Het werk leent zich er niet voor
Leidinggevende niet akkoord
Te vroeg weg / te laat thuis
Niet meer kunnen carpoolen
ICT thuis niet optimaal
Overige faciliteiten thuis niet optimaal
ICT werklocatie niet optimaal
Overige faciliteiten werklocatie niet
optimaal
Goede parkeerplaatsen bezet
Goede flexplekken bezet
Zorg dat eigen werkplek verdwijnt
Kosten thuiswerken (energierekening,
koffie)

waarom zou de doelgroep de
gedragsverandering willen?
Minder reistijd
Meer tijd voor andere dingen
Minder tijdstress
Privacy
Betere balans werk-privé
Mogelijk om fiets i.p.v. auto te pakken
Minder sociale controle
Meer vrijheid bij indelen werktijd
Gebruik eigen faciliteiten
Geconcentreerder en efficiënter werken
Meer inspiratie
Afwisseling
Meer op je gemak
Huishoudelijke taken tussendoor
Kinderen thuis
Combi met niet-werk ritten
Dagje zonder de auto
Minder reiskosten
Minder ziekteverzuim

Ander tijdstip reizen
Doelgroep: forenzen (vergelijkbaar kan ook voor bezoekers en studenten)
Huidig gedrag: in de auto in de spits via prioritaire corridors naar prioritaire gebieden
Gewenst gedrag: 1 of enkele keren per week voor of na de spits reizen
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Barrières

Motieven

waarom verandert de doelgroep haar
gedrag niet?
Gewoonte
Lastig met afstemmen/ afspraken
Dag teveel opgeknipt
Gebrek aan flexibiliteit
Levert me niets op/ geen reden voor

waarom zou de doelgroep de
gedragsverandering willen?
Minder reistijd
Meer tijd voor andere dingen
Minder tijdstress
Betrokkenheid bij thema duurzaamheid
Betrokkenheid bij thema bereikbaarheid

Geen last van files
Tijdstip vergaderingen
Het werk leent zich er niet voor
Leidinggevende niet akkoord
Te vroeg weg / te laat thuis
Niet meer kunnen carpoolen
Goede parkeerplaatsen bezet
Goede flexplekken bezet
Privacy
GPS kastje inbouwen in auto

Sociale druk
Financiële beloning
Files/ verkeersdrukte ontlopen
Perceptie dat files/ vertragingen op de
weg toenemen
Tijdelijke aanleiding (afsluiting van een
weg of toerit)
Kostenreductie door minder gebruik auto
Vaker thuis werken
Vaker fietsen
Andere manier van reizen ervaren

Ander vervoermiddel: fiets
Doelgroep: forenzen (vergelijkbaar kan ook voor bezoekers en studenten)
Huidig gedrag: in de auto in de spits via prioritaire corridors naar prioritaire gebieden
Gewenst gedrag: 1 of enkele keren per week met de fiets of e-bike reizen

Barrières

Motieven

waarom verandert de doelgroep haar
gedrag niet?
Te duur (aanschaf goede fiets of e-bike)
Niet kunnen bellen/werken
Slecht weer
Verlies van reistijd
Hellingen
Gebrekkige flexibiliteit
Fietsinfra is slecht
Zie het nut er niet van in
Ontbreken van goede fiets of e-bike
(wanneer instappen)
Mijn baas wil dat ik het doe
Gebrek aan mogelijkheden
Word ik moe van/luiheid
Heb mijn auto voor werk nodig
Bagage meenemen
Veiligheid
Heb al betaald voor mijn auto dus gebruik
ik die
Auto moet rijden
Fiets-parkeren verder dan auto-parkeren
Bezweet op werk/niet representatief
Geen stalling
Imago/status van auto niet kwijt willen
Risico lekke banden/onderhoud
Risico diefstal

waarom zou de doelgroep de
gedragsverandering willen?
Gezondheid/bewegen/fit
Samen bezig zijn/groepsgevoel
Goedkoper (€)
Snelheid/reistijd
Milieu
Gemak (= container, dus nader
specificeren!)
Prettiger/fun (gaming, competitie etc)
Werkgever plezieren
Sociale druk
Imago
Frisse lucht/buiten zijn
Sportieve vertoning
Innovatie (met name e-bike)
Bezit: ik heb mooie fiets dus gebruik ik
hem
Flexibiliteit/ vrijheid

Ander vervoermiddel: openbaar vervoer
Doelgroep: forenzen (vergelijkbaar kan ook voor bezoekers en studenten)
Huidig gedrag: in de auto in de spits via prioritaire corridors naar prioritaire gebieden
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Gewenst gedrag: 1 of enkele keren per week met het openbaar vervoer reizen.
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Barrières

Motieven

waarom verandert de doelgroep haar
gedrag niet?
Onbekendheid
Te weinig comfort
Andere reizigers (irritatie, overlast)
Gebrek aan privacy
Geen zakelijke telefoongesprekken kunnen
voeren
Overlast door stank/ lawaai
Gebrek aan flexibiliteit
Gebrek aan gevoel van controle
Status/ imago
Gebrek aan urgentie (waarom zou ik?)
Sociale onveiligheid in openbaar vervoer
Sociale onveiligheid haltes/ stations/ P+R
Liever auto dichtbij parkeren dan op P+R
Onzekerheid over het vinden van een vrije
parkeerplek
Beperking openingstijden parkeren/ stallen
Geen goede/ te weinig parkeerfaciliteiten
bij station/ halte
Geen goede/ te weinig fietsenstallingen bij
station/ halte
Ongunstige locatie parkeerterrein/
fietsenstalling ten opzichte van station/
halte
Ongunstige locatie P+R ten opzichte van
herkomst of bestemming
Bagage meenemen lastig
Onbetrouwbare vertrektijden/ reistijden
Wachttijdbeleving
Wachttijden objectief
Ingewikkelde/ ontbrekende reisinformatie
openbaar vervoer
Ingewikkelde/ ontbrekende reisinformatie
keten van deur-tot-deur
Lage zitplaatskans
Kosten openbaar vervoer
Kosten ketenreis
Gebrek aan betaalgemak openbaar vervoer
Gebrek aan betaalgemak parkeren
Arbeidsvoorwaarden (geen volledige OV
vergoeding, geen vergoeding parkeren,
wel leaseauto)
Gecombineerde verplaatsingen lastig
Ongunstige reistijd

waarom zou de doelgroep de
gedragsverandering willen?
Gemak
Comfort
Rustmoment (bijv. na werk)
Sociale contacten/ overleg
Maatschappelijke betrokkenheid t.a.v.
milieu
Maatschappelijke betrokkenheid t.a.v.
bereikbaarheid
Sociale druk
Gezondheid/ stukje lopen
Handig met borrel
Files/ verkeersdrukte ontlopen
Perceptie dat files/ vertragingen op de
weg toenemen
Tijdelijke aanleiding (zoals de tijdelijke
afsluiting van een weg of op- en afrit)
Kostenreductie door minder gebruik auto
Kostenreductie door minder/ geen bezit
van auto
Lagere parkeerkosten
Gebruik auto door partner
OV vertrektijd als deadline voor het
afmaken van werk
Arbeidsvoorwaarden (volledige vergoeding
openbaar vervoer/ ketenreis)
Werken onderweg (efficiëntie)
Iets anders doen onderweg (bv krant
lezen)
Gunstige reistijd
Minder stress dan in auto
Zekerheid van het snel vinden van een
goede parkeerplek bij station/P&R

Ingewikkeld voor- en natransport
Slechte aansluiting OV-tijden op
werktijden
Planning moet afgestemd worden op OVtijden

Andere route onderweg (ketenmobiliteit)
Doelgroep: forenzen (vergelijkbaar kan ook voor bezoekers en studenten)
Huidig gedrag: in de auto in de spits via prioritaire corridors naar prioritaire gebieden
Gewenst gedrag: 1 of enkele keren per week de auto op afstand parkeren en te
voet/fiets/OV de reis vervolgen.

Barrières

Motieven

waarom verandert de doelgroep haar
gedrag niet?
Het boeit me onvoldoende
Ik vertrouw de informatie niet
Maak ik zelf wel uit
Te complex
Sluit niet aan op mijn behoefte
Ik heb geen toegang
Onbekendheid •
Privacy/big brother
Kosten aanschaf
Angst voor nieuws
Vorm van cybersecurity/cybercriminaliteit
(angstig dat er dingen mee gebeuren die je
niet wilt, hacken en zo)
Wet van de remmende voorsprong (eerst
zien dan geloven!)

waarom zou de doelgroep de
gedragsverandering willen?
Tijdwinst >15 minuten
Tijdwinst < 5 minuten
Parkeerplaats
Kosten
Onbekendheid
Controle
Verveling tegengaan
De rest doet het ook
Waarom niet?/ Maximale eruit halen/stoer

Gebruik van IT S
Doelgroep: forenzen (vergelijkbaar kan ook voor bezoekers en studenten)
Huidig gedrag: in de auto in de spits via prioritaire corridors naar prioritaire gebieden
Gewenst gedrag:
a) Reisgedrag aanpassen op basis van informatie (bijvoorbeeld pre- of on trip andere
modaliteit, route,of P-plaats kiezen)
b) Rijgedrag aanpassen op basis van informatie (bijvoorbeeld dynamische
matrixborden opvolgen).
c) Ervoor zorgen dat men connected is (auto kopen of huidige auto voorzien van
connectiviteit)

Barrières

Motieven

waarom verandert de doelgroep haar
gedrag niet?
A: reisgedrag aanpassen:
Het boeit me onvoldoende
Ik vertrouw het niet
Maak ik zelf wel uit

waarom zou de doelgroep de
gedragsverandering willen?
A: reisgedrag aanpassen
Tijdwinst >15 minuten
Parkeerplaats
Kosten
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Te complex / snap ik niet
Sluit niet aan op mijn behoefte
Ik heb geen toegang
Onbekendheid
Infra ontbreekt

Betrouwbare reistijd
Onbekendheid met bestemming
Controle
Verveling tegengaan
Veiligheid
Combinatie met doel bezoek
Tijdwinst <5 minuten

B: rijgedrag aanpassen
Niet willen
Ik zie niet waarom het nodig is
De rest doet het ook!
-Langzamer is onveilig
-Voel me een sukkel
-Kuddegedrag
Maximale eruit halen (stoer?)
Niet weten
Ik vertrouw het niet
C: auto met connectiviteit nemen
Privacy
Controle kwijt raken
Kosten aanschaf
Wantrouwen
Angst

B: rijgedrag aanpassen
Risico op een boete als ik het niet doe
Langzamer om allemaal sneller te zijn
Veiliger
Geeft meer rust

C: auto met connectiviteit nemen
Sneller (door stoplichten)
Goedkoper in gebruik
Gemakkelijk
Innovatief
Veiliger
Slim
Leuk
Status
Informatie delen (met eigen netwerk)

5.

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Conclusies integrale probleemanalyse

Het doel van Beter Benutten Vervolg is het realiseren van een reistijdverbetering van 10
procent van deur tot deur in de drukste gebieden. Met behulp van de CORT &
KRACHTIG werkwijze is een probleemanalyse voor Brabant opgesteld. In dit rapport zijn
de belangrijkste analyses van deze werkwijze besproken (de verkeerskundige analyses,
de gedragsanalyses en de stakeholderanalyses). In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste conclusies per analyse weergegeven.

5.2

Verkeerskundige analyse

Het doel van de verkeerskundige analyse is om de bereikbaarheidsknelpunten scherp in
beeld te krijgen. Daarvoor is de gebiedsfoto als uitgangspunt genomen. De regionale
bereikbaarheidsknelpunten zijn vervolgens vastgesteld op basis van:
 Gebiedsfoto (mobiliteitsscan met als uitgangspunten: regionaal verkeersmodel NRM3
Zuid en rijtijdmetingen HERE 2012);
 Recente regionale studies aangaande bereikbaarheid;
 Kennis van regionale verkeerskundige experts, gebundeld in een workshop per
stedelijk gebied, om te komen tot een door Rijk en regio gedragen probleemanalyse
waarin prioritaire gebieden en corridors zijn benoemd waarop VBB maatregelen
inhaken.
Per regio is met behulp van de mobiliteitsscan vastgesteld hoe groot de omvang van de
verschillende doelgroepen (forenzen, bezoekers, studenten en vrachtverkeer) is. De
omvang van deze doelgroep wordt per regio weergegeven in de onderstaande tabel.
Tabel 5.1

Omvang doelgroepen en aandeel meest vertraagde ritten

Avondspits per regio
Eindhoven
Tilburg
Breda
‘s-Hertogenbosch
Helmond
Totaal

3

Kort

Midden

Lang

Totaal

% MVR

Aankomsten

17.028

6.268

2.547

25.843

29%

Vertrekken

17.694

8.620

3.958

30.273

27%

Aankomsten

12.310

6.606

2.084

20.999

38%

Vertrekken

12.128

7.984

1.918

22.030

36%

Aankomsten

11.612

6.218

2.746

20.576

31%

Vertrekken

11.712

8.072

3.082

22.868

31%

Aankomsten

9.035

5.913

2.474

17.420

17%

Vertrekken

9.483

7.755

2.842

20.080

17%

Aankomsten

5.460

3.806

817

10.083

21%

Vertrekken

5.269

3.577

723

9.568

19%

Aankomsten

55.445

28.811

10668

94.921

28%

Vertrekken

56.286

36.008

12.523

104.819

27%

NRM: Nieuw Regionaal Model, verkeersmodel in beheer van het Rijk dat wordt gebruikt voor
prognosesberekeningen van autoverkeer op regionaal niveau
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5.3

Stakeholders analyse

In de stakeholdersanalyse staat beschreven welke rollen de verschillende partijen spelen
die betrokken zijn bij Beter Benutten in Brabant. Het gaat hierbij om publieke partijen en
private/ semi-publieke partijen die betrokken zijn bij package deals.
De volgende publieke stakeholders zijn benoemd: Rijkswaterstaat, provincie NoordBrabant, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de 5 grote gemeentes. Dit zijn de
belangrijkste speerpunten van ieder van deze partijen op het gebied van bereikbaarheid:
 Rijkswaterstaat wil in het programma Beter Benutten Vervolg samenwerken met
regionale overheden en bedrijfsleven om beter gebruik te maken van de bestaande
infrastructuur
 De provincie Noord-Brabant richt zich bij Beter Benutten Vervolg op:
mobiliteitsmanagement, het verknopen van netwerken, ITS, verkeersmanagement
en infrastructurele maatregelen
 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werkt samen met 23 wegbeheerders aan
het verbeteren van de verkeersdoorstroming
 Gemeente Eindhoven heeft als doel de bereikbaarheid op een duurzame manier te
verbeteren. De gemeente streeft onder andere naar een schonen en gezonde stad
met minimale uitstoot van schadelijke stoffen.
 Gemeente Tilburg wil de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad voor
inwoners en bedrijfsleven verbeteren
 Gemeente ’s Hertogenbosch wil de binnenstad toegankelijk houden zonder dat dit
ten koste gaat van de leefbaarheid.
 Gemeente Breda zet in op de bereikbaarheid van de compacte stad door te
investeren in wegen, (hoogwaardig) openbaar vervoer en het fietsnetwerk.
 Gemeente Helmond bereikbare, leefbare en duurzame stad zijn. Er wordt ingezet op
een combinatie van benutten waar kan en bouwen waar het moet.
Naast de publieke, zijn ook de private en semi-publieke partijen belangrijke stakeholders
in Beter Benutten Brabant. In het rapport zijn per gemeente de belangrijkste grote
werkgevers, logistieke bedrijven, onderwijsinstellingen en publieksattracties benoemd. In
het oog springen de kennisinstituten in Eindhoven (TU/e) en de High Tech Automotive
Campus in Helmond, de Tilburgse Universiteit en de HBO-opleidingen in de verschillende
steden, waarnaar grote aantallen studenten en medewerkers zich verplaatsen. Ook
attracties als de Efteling en Beekse Bergen trekken jaarlijks grote aantallen bezoekers.
Tilburg, specifiek de haven, speelt op gebied van logistiek een vooraanstaande rol.
Maatregelen die worden voorgesteld richten zich in belangrijke mate op deze private
partijen.
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5.4

Gedragsanalyse

De gedragsanalyse richt zich op de theorie en praktijk van verandering van het huidige
gedrag (met de auto in de spits over prioritaire corridors rijden) naar het gewenste
gedrag. Het gewenste gedrag kan worden bereikt via een (combinatie) van de volgende
oplossingsrichtingen:
1. keuzes ten aanzien van het niet verplaatsen;
2. keuzes ten aanzien van het verplaatsen op een ander tijdstip;
3. keuzes ten aanzien van een ander vervoermiddel;
4. keuzes gericht op het nemen van andere routes;
5. Keuzes gericht op het aanpassen van de snelheid.
Om dit gewenste gedrag te bewerkstelligen wordt in de gedragsanalyse een model
voorgesteld dat zich onder andere richt op het versterken van de intrinsieke motivatie en
op het wegnemen van barrières om de gewenste verandering tot stand te brengen. Deze
barrières en motieven zijn verder uitgewerkt in groslijsten per oplossingsrichting.

5.5

Aanbevelingen

In deze paragraaf stellen we een aantal aanbevelingen op die behulpzaam kunnen zijn bij
het opstellen van de plannen van aanpak. Voor een inzichtelijke opbouw van het PvA
verdient het aanbeveling om de verkeerskundige, stakeholder/doelgroep analyse en
gedragsanalyse in samenhang en volgtijdelijk uit te voeren.
Uit de verkeerskundige analyse komt naar voren voor welke prioritaire knelpunten naar
een oplossing gezocht wordt. Voor het genereren van een oplossing voor een specifiek
knelpunt kan worden onderzocht welke doelgroep gebruik maakt van het traject (of
kruispunt) en mede-veroorzaker is van het betreffende knelpunt. Ligt een knelpunt
bijvoorbeeld in de route naar een bedrijventerrein, dan zullen werknemers van de daar
gevestigde bedrijven een bijdrage leveren aan het verminderen van het knelpunt.
Door in de stakeholderanalyse specifieke kenmerken van deze doelgroep te
onderzoeken, kan vervolgens worden bekeken welke groepen kunnen worden
onderscheiden, bijvoorbeeld de werknemers die op minder dan 7,5 km van het werk
wonen.
De gedragsanalyse biedt ten slotte aanknopingspunten om van deze groep(en) te
onderzoeken welke intrinsieke motieven zij hebben om hun gedrag te veranderen in een
gewenste richting, bijvoorbeeld gezondheid of fit blijven als motivator om (vaker) te
gaan fietsen naar hun werk. En welke barrieres zij daarbij ondervinden, bijvoorbeeld dat
er geen mogelijkheid is om de fiets veilig en droog te stallen.
In het op te stellen plan van aanpak wordt idealiter aandacht besteed aan al deze
aspecten, om zo een redeneerlijn op te stellen die leidt tot een kansrijke en succesvolle
maatregel om bij te dragen aan een reductie van de meest vertraagde ritten.
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Bijlage 1: Vertaling MVR naar spitsmijdingen

Per stedelijk gebied is een vertaling gemaakt van het aantal benodigde MVR (10% van
alle MVR in de gemeente) naar benodigde spitsmijdingen. In de berekening gaan we er
vanuit dat de reductie van de meest vertraagde ritten uitsluitend wordt gerealiseerd door
spitsmijdingen en geen maatregelen worden genomen waarbij de doorstroming
(gemiddelde snelheid van het autoverkeer) wordt verbeterd.
Dit is gedaan door in de mobiliteitsscan een aantal spitsmijdingen in te voeren in de
gemeente volgens de kaasschaafmethode (reductie van het autogebruik in een bepaald
gebied)4. Het aantal ingevoerde spitsmijdingen is gelijk aan het aantal benodigde MVR
vermenigvuldigd met een factor 2,5 (ervaringscijfer uit andere regio’s). De
mobiliteitsscan berekende op basis hiervan de reductie van het aantal MVR in de
avondspits. Het aantal benodigde spitsmijdingen per gemeente is vervolgens
verhoudingsgewijs aangepast aan de relatie (ratio) tussen het aantal benodigde MVR en
het aantal in de mobiliteitsscan in de theoretische variant berekende reductie van het
aantal MVR.
De verhouding tussen de meest vertraagde ritten en het aantal benodigde spitsmijdingen
is niet in iedere stad hetzelfde. Deze verhouding is afhankelijk van de effectiviteit van de
maatregelen en van de problematiek in een stad. Hierbij geldt hoe groter de (relatieve)
problematiek en hoe gerichter de maatregel, hoe minder spitsmijdingen er nodig zijn om
het benodigde aantal MVR te behalen.
Tabel B2.1 toont het resultaat van de berekeningen. Hieruit blijkt wat de ratio is tussen
meest vertraagde ritten en spitsmijdingen. Deze is in Eindhoven bijvoorbeeld 1:3,2 en in
Helmond 1:6,5. Op basis hiervan is het aantal benodigde spitsmijdingen her-berekend.
Gemiddeld voor de B5 is de ratio 3,1 spitsmijdingen leiden tot een reductie van 1
vertraagde rit. Op basis van een gelijkmatige verdeling zijn er voor het realiseren van de
opgave (10% minder MVR) ca. 17.260 spitsmijdingen nodig.
Tabel B2.1: berekening opgave in spitsmijdingen per gemeente
Opgave
MVR
(10%)

Ingevoer
de SM

Referenti
e MVR
auto

Scenario
MVR
auto

Verschil
MVR

Ratio
SM:MVR

Opgave
SM

Tilburg

1.599

3.999

14.638

13.088

1.550

2,6

4.126

Eindhoven

1.567

3.918

14.548

13.342

1.206

3,2

5.090

Breda

1.349

3.372

12.702

11.440

1.262

2,7

3.603

625

1.561

5.732

5.450

282

5,5

3.457

Regio

s Hertogenbosch
Helmond
Totaal

407

1.017

3.589

3.433

156

6,5

2.652

5.546

13.866

51.209

46.753

4.456

3,1

17.259

Hierbij dient te worden vermeld dat de mobiliteitsscan zelf (evenredig) het aantal
autoverplaatsingen vermindert. Dit kan gezien worden als een minimaal effect van een
aantal willekeurige spitsmijdingen. Een aanpak gericht op probleemgebieden en/of
4
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Hierbij is gebruik gemaakt van de matrix van autoverplaatsingen. De opgave in MVR is bepaald op basis
van de optelsom van de auto- en vrachtmatrix. Met de mobiliteitsscan moet echter 1 van de matrices
gekozen worden voor de berekening. Omdat het overgrote deel van de MVR autoritten betreft is deze
matrix gekozen om de effecten en de ratio MVR:SM te berekenen.

corridors zal een hogere ratio MVR:SM hebben, omdat de probleemgebieden gerichter
worden aangepakt. De opgave in spitsmijdingen is daarom indicatief en geldt als
bovenkant van de bandbreedte voor het te realiseren aantal. De onderkant van de
bandbreedte is het aantal benodigde MVR, ervan uitgaande dat er alleen MVR uit de
spits gehaald worden (en geen overige verplaatsingen).
Figuur B2.1 toont een voorbeeld van het effect van de ingevoerde spitsmijdingen op de
intensiteit op het netwerk, in dit geval in Eindhoven, in het scenario waarbij 4.000
autoverplaatsingen zijn weggehaald met de kaasschaafmethode in Eindhoven. De figuur
toont aan op welke netwerkdelen deze spitsmijdingen leiden tot een reductie van de
intensiteit.
Figuur B2.1:

Voorbeeld van het effect van 3.085 spitsmijdingen in de avondspits op
de intensiteiten in Eindhoven

Figuur B2.2 toont het effect van deze spitsmijdingen in termen van meest vertraagde
ritten.
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Figuur B2.2:
Project

Voorbeeld van het effect op de meest vertraagde ritten
Doelgroep

Structurele dagelijkse spitsmijdingen per spits
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BMN
140
350
700
630
567
510
459
Eindhoven
stedelijke distributie
0
0
0
0
0
0
0
noord-zuid
snelfietsroute
360
900
1.800
1.620
1.458
1.312
1.181
corridor
fietsparkeermanagement
92
230
460
414
373
335
302
stimuleren fietsgebruik
25
63
125
113
101
91
82
Totaal
617
1.543
3.085
2.777
2.499
2.249
2.024
Effect in 2017 overgenomen uit het plan. Uitgegaan van ingroei 20%, 50%, 100% in periode BB2 en terugval van 10% per jaar na 2017. Per project bepalen.
Project

SVR referentie

Multimodale Mobiliteitsaanpak
Eindhoven

14.548

Verliesuren referentie
alle ritten

SVR

1.675

496

SVR
variant

Verliesuren variant

13.798

alle ritten

SVR

1.602

468

Verschil
SVR

750

2022

2023

2024

Gem.

413
0
1.063
272
74
1.822

372
0
957
244
66
1.639

335
0
861
220
60
1.476

448
0
1.151
294
80
1.973

Verschil verliesuren per
spits
alle ritten
SVR
74

27

De aantallen zijn per afstandsklasse berekend en opgeteld. Totale verliesuren voor alle en SVR ritten (conform spelregels I&M).
Bespaarde verliesuren
per spits
alle ritten

SVR

74

27

Relevante
spitsen per dag

Relevante dagen per
jaar

Effect jaren

2

233

10

Totaal bespaarde
verliesuren
alle ritten

SVR

342.747

126.924

Kosten project

€ 5.050.000

Kosten per bespaard
verliesuur
alle ritten

SVR

€ 15

€ 40

Hier aantal relevante spitsen (1 of 2), dagen (standaard 233 werkdagen) en jaren (standaard 10) invoeren. Ook totale kosten project (ex BTW) invoeren.
Project

Doelgroep

Eindhoven
Noord-Zuid
corridor

Kosten
Effecten
Kosten per verliesuur

KEA uitgesplitst naar jaar
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal

€ 1.683.333

€ 1.683.333

€ 1.683.333

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 5.050.000

10.719

26.797

53.593

48.234

43.411

39.070

35.163

31.646

28.482

25.634

342.747

€ 157

€ 63

€ 31

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 15

Automatische berekening (hertoedeling) van de KEA per jaar. Dit is voor Ecorys om het project te kunnen beoordelen op doeljaar 2017 en totaal effect over effectperiode.
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