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Voorwoord
Het fundament onder SmartwayZ.NL wordt steeds steviger. De Strategische Koers
SmartwayZ.NL 2040 en de nieuwe Governance SmartwayZ.NL zijn vastgesteld. Deze bieden
houvast in een dynamische tijd. De campagne ‘Groeten uit 2040’ geeft elan aan de Strategische
Koers SmartwayZ.NL
Er is hard gewerkt om uitvoering te geven aan de afspraken die in het BO MIRT 2020 zijn
gemaakt. De programmaraad SmartwayZ.NL heeft geconstateerd dat op vele vlakken het
inhoudelijke huiswerk is gedaan. Het onderzoek naar het wegennet rondom Eindhoven is
afgerond. De Koepelnotitie ‘Wonen en werken bereikbaar Brainport Eindhoven’ is vastgesteld.
De notitie over hoofdstructuren en onderbouwing van de mobiliteitstransitie, inclusief de
contouren voor een integraal maatregelenpakket, is afgerond. Hiermee schetsen de
samenwerkende partijen een perspectief voor de langere termijn en leggen we de koppeling
met de verstedelijkingsopgave; de Brainportregio kan daarbij als inspiratie dienen voor andere
regio’s in Zuid-Nederland.
Ook zijn veel studies voor infrastructurele projecten nagenoeg gereed voor besluitvorming. De
MIRT-verkenning A58 nadert afronding. InnovA58 koerst op een Ontwerp-Tracébesluit (OTB)besluit in 2022. Het korte termijnpakket van de A2 Randweg Eindhoven is gereed voor de
laatste uitwerkingsstap.
We zijn inmiddels halverwege de realisatieperiode van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling
Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 2023. In de vier Brabantse regio’s en Noord-Limburg is
de realisatie van de eerste maatregelenpakketten in volle gang. Ook op de weg werden nieuwe
pilots en toepassingen zichtbaar. Voorbeelden zijn de slimme wegdeksensoren van Mobility
Sensing in ’s-Hertogenbosch, de proef voor het platooning rijden van slim communicerende
vrachtwagens in Tilburg en het uitrollen van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in
Helmond en ’s-Hertogenbosch, met prioriteit voor nood- en hulpdiensten. Rondom de A2 WeertEindhoven zijn doseerlichten in werking getreden om sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast
zagen nieuwe kansrijke initiatieven het licht. Vier van de twaalf pilots die zijn gestart tijdens de
vijfde editie van Mobility Lab vinden plaats in Zuid-Nederland. De Mobiliteitsindex werd
geïntroduceerd door VNO-NCW Brabant Zeeland, Brainport Development, SmartwayZ.NL en
provincie Noord-Brabant met als doel ondernemers alternatieven te laten zoeken voor de
klassieke (lease)auto, om zo de bereikbaarheid, vitaliteit van werknemers en aantrekkelijk
werkgeverschap te verbeteren.
Al dit werk is verricht ondanks de maatregelen tegen het coronavirus. De programmaraad
spreekt haar waardering uit voor alle medewerkers die hierin samen, vaak vanuit huis, hebben
doorgewerkt.
Tegelijkertijd is er reden tot alertheid. Na de zomer was het thuiswerkadvies vervallen en
groeiden de files vervolgens veel sneller dan verwacht. Ook de drukte in het OV nam toe. Dit
verminderde weer tijdens het thuiswerkadvies dit najaar, maar het patroon is duidelijk. De
economie ontwikkelt zich in hoog tempo en het blijkt uitermate lastig om op tempo te blijven om
deze groei in bedrijvigheid en woningen te faciliteren. De druk op de overheidsfinanciën neemt
fors toe. Bovendien hadden we bijna driekwart jaar met een demissionair kabinet te maken, dat
geen grote besluiten meer kon nemen. En de stikstofkwestie drukt op uitvoeringsbesluiten.
Kortom: besluitvorming over voortgang, prioritering en budget is komend half jaar nodig.
Evenals investeringen in smart-mobility-maatregelen om de regio bereikbaar te houden en de
mobiliteitstransitie voort te zetten. In tijden van mogelijke vertragingen in grote infrastructurele
opgaven is het realiseren van smart-mobility-maatregelen extra belangrijk.
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In deze elfde voortgangsrapportage informeren we u in Deel I over de voortgang van het
programma. In Deel II vindt u de projectbladen die per deelopgave de stand van zaken
weergeven. In Deel III wordt de voortgang van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart
Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 2023 gerapporteerd. Deel III is een zelfstandig leesbare
rapportage die we ook beschikbaar stellen voor de Stuurgroep Netwerkprogramma Brabantstad
Bereikbaar en het Limburgs Mobiliteitsberaad.
’s-Hertogenbosch, 10 maart 2022
De programmaraad SmartwayZ.NL
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DEEL I – Programma SmartwayZ.NL
EEN ROBUUST NETWERK ALS STEVIG FUNDAMENT

Met de infrastructuurprojecten binnen SmartwayZ.NL werken we aan een robuust netwerk.
Gelet op de sterke groei van de bevolking en economie in Zuid-Nederland is dat nodig als basis
voor het slimme mobiliteitssysteem. Bij de start van SmartwayZ.NL was de verwachting dat
vanaf begin jaren 20 de eerste infra-deelopgaven gerealiseerd zouden worden.
In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar een maximale rekenafstand worden er
geen tracébesluiten genomen waarbij voor stikstofberekeningen een maximale rekenafstand
van 5 km werd gehanteerd. Projecten die al dicht tegen besluitvorming aan zaten, wachten nog
steeds op de besluitvorming naar aanleiding van de uitkomsten van de procedure die loopt voor
de VIA15, waarbij de 25 km grens is gehanteerd. De uitspraak wordt nu medio 2022 verwacht.
Het Rijk heeft aangegeven dat de beschikbare capaciteit aan deskundigen om stikstofberekeningen uit te voeren en mogelijke stikstofeffecten te kunnen beoordelen, beperkt is.
Hierdoor kunnen niet alle projecten tegelijk van deze capaciteit gebruikmaken. Dat betekent dat
er keuzes gemaakt zullen worden, waarbij het onvermijdelijk is dat sommige projecten in
planning nog verder naar achter zullen schuiven c.q. tijdelijk ‘on hold’ worden gezet. Voor deze
prioritering van projecten in de wacht is een afwegingskader noodzakelijk. Het streven van de
Minister is om, onder voorbehoud van besluitvorming door een nieuw kabinet, de prioritering
van projecten begin 2022 met de Kamer te delen.
Concrete kansen met betrekking tot extern salderen doen zich vandaag voor en de provincie
Noord-Brabant heeft het Rijk herhaaldelijk opgeroepen die kansen te grijpen om in een later
stadium extra kosten en tijd besparen.
Het stikstofdossier en de beperkt beschikbare overheidsfinanciën zorgen echter voor veel
onzekerheid en vertraging in de robuuste deelopgaven terwijl veel van het huiswerk is afgerond
en diverse projecten gereed zijn voor besluitvorming. De vertraging wordt door de regio als zeer
zorgelijk ervaren.
STAPPEN RICHTING HET SLIMSTE MOBILITEITSSYSTEEM

De dagelijkse files leken medio 2021 oplosbaar. Grootschalig thuiswerken en bewuster reizen
als gevolg van de coronamaatregelen heeft aangetoond dat we ons gedrag zo kunnen
aanpassen dat de doorstroming – en daarmee de bereikbaarheid – fors kan verbeteren. Na
opheffing van (een deel van) de maatregelen nemen de files weer snel toe. Het blijft daarom
een uitdaging om ook na de pandemie de goede elementen van de crisis te behouden. Daarom
hebben we, samen met regionetwerken en het Brabant Mobiliteitsnetwerk, het platform
Zowerkthet.nl ontwikkeld. Op dit platform is veel informatie te vinden wat met flexibel
(thuis)werken en slim reizen te maken heeft. Thuiswerken is een van de meest effectieve
maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Het platform wordt ondersteund met een
landelijke campagne om werkgevers en werknemers te inspireren en te ondersteunen bij het
maken van slimme(re) keuzes op het gebied van werken en reizen. De inzet op ‘dat wat werkt
op regionale schaal’ wordt sterker. Twee jaar geleden spraken we al over anders en bewuster
reizen als ‘het nieuwe normaal’. Dit blijven we dus stimuleren, ook nu de beperkende
maatregelen achter ons liggen en de economie verder groeit.
In de vier Brabantse regio’s en Noord-Limburg is de realisatie van de eerste
maatregelenpakketten Smart Mobility in volle gang. We zijn halverwege de looptijd van het
huidige programma (2020 - 2023). Met Midden- en Zuid-Limburg lopen gesprekken om tot
verdere samenwerking te komen. Voor de samenstelling van het maatregelenpakket voor de
tweede tranche sluiten de Brabantse regio’s steeds meer aan bij de Regionale
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Mobiliteitsagenda’s. De verschillende regio’s zullen in de eerste helft van 2022 hun voorstellen
voor de 2e tranche inbrengen in de programmaraad en akkoord vragen op de inzet van de
verdubbelaar.
De shared services werken hard aan de overkoepelende producten als ondersteuning voor de
regio’s. Daarmee groeit ook de onderlinge samenwerking tussen shared services en
gebiedsgerichte uitwerkingen.
Gezien de vertraging in de realisatie van capaciteitsuitbreiding in infrastructuurprojecten zien we
ook voor de periode na 2023 veel kansen voor smart-mobility-maatregelen met een regionale
impact.
EEN INTEGRALE VISIE OP VERSTEDELIJKING EN MOBILITEIT

Op basis van het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven is in het BO
MIRT een aantal richtinggevende keuzes afgesproken voor verstedelijking en bereikbaarheid
van de Brainportregio (periode 2030-2040). De keuze voor binnenstedelijk verdichten en een
mobiliteitstransitie vormt de basis voor een ambitieus pakket afspraken waar een groot aantal
partijen de komende jaren invulling aan gaat geven. Cruciaal daarbij is dat alle partijen
commitment hebben gegeven aan de uitwerking van een aantal majeure en urgente opgaven.
Daarmee zetten we concrete stappen die ervoor moeten zorgen dat de Brainportregio ook in
2040 de motor van de Nederlandse én regionale economie vormt. Een regio die bijdraagt aan
de brede welvaart voor iedereen en bovendien een gezonde, leefbare en bereikbare regio is.
Hiermee is de start gegeven voor een langjarig traject waarin verschillende deelopgaven
uitgewerkt en gerealiseerd gaan worden in vier samenhangende inhoudelijke clusters, namelijk
een verstedelijkingsakkoord, Stationsdistrict/ EikXL, mobiliteitstransitie (HOV, hubs, lopen en
fiets) en het hoofdwegennet/onderliggend wegennet. De bundeling van krachten in de triplehelix samenstelling vormt een stevig fundament waarop verder gebouwd kan worden. Het is
daarmee ook een inspiratie voor andere regio’s in Zuid-Nederland om de integrale aanpak van
verstedelijking en mobiliteit op te pakken.
Er ligt een stevig fundament en dat merk je in zowel de inhoudelijke projecten en deelopgaven,
als de complexe processen die we samen succesvol doorlopen. Mede door de krachtige
onderlinge verbindingen die er zijn in Zuid-Nederland.
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Kansen en risico’s programma
Periodiek worden de actuele kansen en risico’s voor het programma in beeld gebracht inclusief
benuttings- c.q. beheersmaatregelen.
KANSEN

Nr.
1

2

3

Omschrijving
Gedragsverandering
rondom thuiswerken en
anders reizen
structureel maken.
Communicatie in en
over de kennis en
werkende maatregelen
van het programma is
noodzakelijk voor het
succes.
Samenwerking
uitbouwen.

Maatregel
Met volle kracht verder oppakken, maatregelen hier
consequent op inrichten. Samenwerking met werkgevers is
hierbij van groot belang. Deelname ‘Zo werkt het’ en
Kruispunt Brabant (o.a. werkgeversbenadering, pilots CBV).
We blijven vol inzetten op ‘Inspireren, leren en
kennisuitwisseling. Via corporate communicatie zorgen we
ervoor dat resultaten, kennis en inzichten met elkaar
gedeeld worden door (online) events, podcasts, social
media en andere vormen van communicatie.
Effectieve en efficiënte vormen van samenwerken blijven we
versterken door uitbouwen van de werkwijze uit het
Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility ZuidNederland.

RISICO’S

Nr.
1

Omschrijving
Vertraging door
stikstofproblematiek

2

Financiële middelen en
capaciteit staan zwaar
onder druk bij
overheden
Beperkte
uitvoeringskracht in de
Zuid-Nederlandse
regio's

3

Maatregel
 Taskforce ingesteld.
 Gezamenlijke verkrijgingsstrategie stikstof.
 Informatie met elkaar blijven delen en hierin samen
optrekken. Inzicht krijgen in de invloed van de
verschillende betrokken stakeholders. In bestuurlijk
gesprek een richting bepalen.
Regelmatig op transparante wijze delen en monitoren van
de status hiervan. Door meer samen te werken kan meer
worden bereikt met dezelfde of minder financiën/capaciteit.
Helder zijn over prioriteringscriteria.
Human Capital agenda uitwerken, zodat kennis en kunde
aan boord blijft. (tijdelijk) Inzetten kennis en kunde markt.
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Doelbereik
Bereiken we onze doelen?

Innovaties
Stimuleren

T.o.v. vorige
rapportage

Grootschalig gebruik van innovatieve
oplossingen
Internationale inbedding
Gebruikersacceptatie
Transparant

Goede
procesvoering

Efficiënt
Effectief
Files verminderen

Verbeteren
bereikbaarheid

Goed functionerend wegennet
Co-modaliteit stimuleren

Figuur 1: Dashboard doelbereik

De drie hoofddoelen van SmartwayZ.NL zijn:
 Innovaties stimuleren;
 Goede procesvoering;
 Doorstroming verbeteren.
De secundaire doelen van het programma zijn leefbaarheid en verkeersveiligheid.
Het dashboard (Figuur 1) geeft de stand van zaken weer per 31 december 2021. Bij een groene
kleur gaat het goed en zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Oranje geeft aan dat extra
managementaandacht nodig is. Rood is een indicatie dat het doelbereik uit beeld raakt en steun
van buiten het programma nodig is.
De trend ten opzichte van de vorige rapportage wordt met volgende symbolen weergegeven:
Positieve trend,

Negatieve trend,

Gelijke trend

INNOVATIES STIMULEREN

Het hoofddoel Innovaties stimuleren scoort groen. Op grote schaal worden reizigers en
werkgevers benaderd en worden de eerste ervaringen opgedaan. Desalniettemin, zijn de
effecten nog beperkt zichtbaar. Dit beeld neemt waarschijnlijk toe nu we meer (innovatieve)
projecten realiseren. Internationale inbedding loopt goed. SmartwayZ.NL neemt deel in
verschillende internationale samenwerkingsverbanden om te leren en kennis uit te wisselen. De
acties op het gebied van Gebruikersacceptatie liggen op schema maar het blijft een
permanente ontwikkeling. Extra aandacht zou kunnen uitgaan naar het nog meer betrekken van
gebruikers én eindgebruikers in ontwikkelprojecten. Zo wordt er iets gebouwd waar de
(eind)gebruiker echt behoefte aan heeft en daadwerkelijk gaat toepassen.
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VERBETEREN BEREIKBAARHEID
Het doel 'doorstroming verbeteren' scoort oranje. De intensiteiten in de ochtend- en avondspits
van de tweede helft van 2021 liggen op vrijwel hetzelfde niveau als die van 2020, maar zijn nog
5 à 10% lager dan die van 2019. Ook de filezwaarte is in de laatste 6 maanden van 2021
vergelijkbaar (iets hoger) dan die van 2020. De verwachting is dat de filezwaarte in de eerste
helft van 2022 verder zal stijgen en het niveau van 2019 zal benaderen door de aangekondigde
versoepelingen van de coronamaatregelen. Veel thuiswerkenden zullen dan weer in de auto
stappen of het OV gebruiken.
Het gedwongen thuiswerken heeft wel geleerd dat hier kansen liggen voor een structurele
gedragsverandering. Daar wordt door het programma dan ook extra actie op ondernomen.
Binnen de co-modaliteit zijn het OV (trein en bus) en de fiets belangrijke onderdelen. Het
gebruik van de OV-fiets neemt na een daling in 2020 door de coronamaatregelen weer flink toe.
Maatregelen om het OV-fiets gebruik te stimuleren lijken erg effectief. De fietsintensiteiten
binnen het SmartwayZ.NL-gebied zijn in 2021 iets lager dan die van 2020 en 2019. Dit kan te
maken hebben met het hoge recreatieve gebruik van de fiets in 2020. Het aantal instappers bij
het busvervoer in Zuidoost-Brabant is in 2021 verdubbeld ten opzichte van 2020, maar is nog
altijd ca. 60% van de aantallen die in 2019 normaal waren. Door de aangekondigde
versoepelingen is de verwachting dat de aantallen instappers in het OV verder zullen stijgen.
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Planning en financiën
In figuur 2 is op hoofdlijn de programmaplanning weergegeven. Enkele deelopgaven werken
met parallelle sporen van voorbereiding/planuitwerking en realisatie. Waar bekend zijn de
vertragingen ten gevolge van de stikstofproblematiek in beeld gebracht.

Figuur 2: Planning Smart Mobility en deelopgaven op hoofdlijnen
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PROGRAMMABUDGET

Figuur 3: Programmabudget SmartwayZ.NL x € 1 miljoen

De beschikbaar gestelde budgetten (in- en exclusief BTW) zijn weergegeven in figuur 4.
Afhankelijk van regelgeving is voor de financierende organisatie BTW wel of niet compensabel.
Programma onderdelen
(bedragen x € 1 mln)
Werkbudget (2017 t/m 2021)
Smart Mobility totaal
Smart Mob ility SMWZ middelen

Totalen (incl. Totalen (excl.
BTW)
BTW)
6,05
5,00

NoordBrabant
2,45

Limburg

Rijk

0,10

2,45

161,66

133,60

31,31

4,60

34,53

40

114,48

94,61

25

4

25,61

40

47,18

38,99

6,31

0,60

8,92

InnovA58

435

359,50

0

0

359,50

A58 Tilburg-Breda

52,5

43,39

14

0

28,93

0,5

0,45

0,06

0,23

0,16

Aanvulling Uitvoeringsplan

Gemeente /
regio

Markt

23,16
23,16

A2

Weert-Eindhoven

A2

Randweg Eindhoven

4,6

3,80

1,82

1,82

0,17

MIRT onderzoek Brainport

3,6

3,00

1,00

1,00

1,00

156,0

128,93

31,95

1,74

95,24

60,36

49,89

11,63

0,24

38,02

320,7

265,00

265

134,9

111,50

55,75

1.335,9

1.104,1

415,4

6,9

561,6

A67 Leenderheide-Zaarderheiken
Programmareservering
N279 Veghel-Asten
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant
Totaal

55,75
40,0

80,1

Figuur 4: Programmabudget SmartwayZ.NL x € 1 miljoen

Wijzigingen ten opzichte van vorige voortgangsrapportage en toelichting:
 Het werkbudget is als aanvullende informatie bijgevoegd. Ook is de aanvullende
financiering van het Uitvoeringsplan Smart Mobility weergegeven. Hierdoor is het totale
budget voor het Uitvoeringsplan Smart Mobility hoger dan in VGR 10.
 De Rijksbijdrage is in bovenstaande tabel geïndexeerd op basis van het door het Rijk
aangegeven percentage.
WERKBUDGET

Het totaal jaarlijks reëel te besteden werkbudget is circa € 915.000,-. Er zijn afspraken gemaakt
over het werkbudget tot en met 2021. Over de periode 2017 tot en met 2021 is een restbudget
ontstaan door onderuitputting van het werkbudget. Het restbudget bedraagt per 31-12-2021
€ 819.009,-. In de programmaraad van december 2021 is besloten het restbudget afkomstig uit
het werkbudget in te zetten voor het werkbudget 2022.
De provincie Noord-Brabant beheert het werkbudget en treedt op als opdrachtgever voor de uit
te voeren werkzaamheden die ten laste van dit budget komen. Het werkbudget wordt besteed
aan deelopgaven-overstijgende werkzaamheden zoals communicatie, monitoring en evaluatie.
Ook zijn uit het werkbudget kosten gedekt voor deelopgaven waarvoor nog geen budget
beschikbaar was gesteld in eerdere jaren.
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CONTACTPERSONEN

Bestuurlijk trekker

Christophe van der Maat, provincie Noord-Brabant, voorzitter
programmaraad tot 31 december 2021 / Suzanne Otters vanaf
21 januari 2022

Ambtelijk trekker

Gertjan Koolen en Pieter van Ginneken tot 1 december 2021 /
Paul Manders en Karsten Schipperheijn vanaf 1 december 2021,
SmartwayZ.NL@brabant.nl
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DEEL II – Deelopgaven
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Deelopgave
Omschrijving

INNOVA58
De deelopgave InnovA58 bestaat uit drie
deelprojecten: Sint-Annabosch-Galder,
Eindhoven-Tilburg en een innovatieopgave.
Het feit dat de weg wordt aangepakt, wordt
benut om innovaties op het gebied van
mobiliteit en duurzame leefomgeving door te
ontwikkelen en toe te passen in het
realisatiespoor van InnovA58 – en /of in
andere projecten binnen SmartwayZ.NL en
Rijkswaterstaat. Het is hiermee een
wegverbreding met innovaties en innovatieve
oplossingen.

A58 Sint-Annabosch-Galder
In het najaar 2015 is de voorkeursbeslissing genomen voor een verbreding naar 2x3
rijstroken en aanpassing van de knooppunten Sint-Annabosch en Galder.

A58 Eindhoven-Tilburg
In het najaar 2015 is de voorkeursbeslissing genomen voor een verbreding naar 2x3
rijstroken en aanpassing van de knooppunten De Baars en Batadorp evenals de
aansluitingen Moergestel en Best.

Innovatieopgave
Rijkswaterstaat heeft als ambitie om in 2030 klimaatneutraal en circulair te zijn.
Innovaties helpen ons hierbij. InnovA58 gebruikt de werkzaamheden voor een
wegverbreding op de A58 als aanjager om ideeën en concepten rond duurzaamheid op
de lange termijn te laten verankeren. Het project biedt de mogelijkheid om innovaties in
te passen binnen de assets van Rijkswaterstaat en haar partners. Zo leren de partijen
samen hoe innovaties gebruikt kunnen worden om duurzaam te werken.
De innovatieopgave van het project richt zich op circulaire economie, klimaat neutraal,
meekoppelkansen en ‘nieuwe diensten’ en (faciliteren van) smart mobility. Voor leren,
ontwikkelen en experimenteren hiervan beschikt het project samen met de markt over
een ‘Living Lab’. Innovaties worden in de fysieke proeftuinen getest: o.a.
Verzorgingsplaats 2.0, Innovatiestroken en Innovatiepaviljoen (alle op Kloosters langs de
A58).
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Onderzoek
Verkenning
Planuitwerking
E-T
Realisatie E-T
Innovatieve
proeftuinen
Openstelling
De planning heeft betrekking op het tracé Eindhoven-Tilburg en de innovatieopgave. De
planning voor het tracé Sint-Annabosch-Galder is nog onbekend in verband met de
stikstofproblematiek en budget.
Eerstkomende mijlpalen
Eerstkomende mijlpalen:

Innovatiestroken: Q3 2022 openstelling innovatiestroken Q4 2022 aanbesteding
verzorgingsplaats 2.0;

Eindhoven-Tilburg: De formele mijlpalen van Eindhoven-Tilburg zijn als volgt:
o 1e Helft 2022 Ontwerptracébesluit (OTB), ontwerpsaneringsplan (OSP) en
Milieu Effect Rapportage (MER) gereed;
o Eind 2022 Tracébesluit (TB), Nota van Antwoord (NvA) en
Geluidsaneringsplan gereed;
o Medio 2024 TB onherroepelijk;
o Realisatieperiode 2024-2027.
Als gevolg van de stikstofproblematiek is inmiddels duidelijk dat OTB gereed niet
gerealiseerd kan worden in de 1e helft van 2022. Dit heeft gevolgen voor de overige
mijlpalen. Zodra duidelijk is wat de Rijksbrede oplossingsrichting voor stikstof wordt
zal deze planning worden aangepast.

Sint-Annabosch-Galder: 2021 (e.v.) oplossingen zoeken voor stikstofopgave en
budget.

Organisatie




Projectmanager: Irene Schnieders
Bestuurlijk trekker: Diana Beuting, HID Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
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InnovA58 is één van de – in het kader van stikstof - geprioriteerde MIRT-projecten. In
de programmaraad is afgesproken dat het gedeelte Eindhoven-Tilburg op volle kracht
door zal gaan. Binnen Rijkswaterstaat is de keuze gemaakt, dat projecten niet met
stikstof mogen rekenen voordat er duidelijkheid is over de uitspraak van de Raad van
State betreffende de ViA15. Voor het gedeelte Sint-Annabosch-Galder is alle energie
gezet om een kansrijke oplossing te vinden voor de stikstofopgave, hier zijn grote
bedragen geld mee gemoeid wat er nu niet is. Sint-Annabosch-Galder wordt verder
getemporiseerd.

Actuele stand van zaken: OTB wordt 1e helft 2022 exclusief stikstof afgerond. Zowel
in de Tweede Kamer, als bij Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Oirschot
zijn er vragen gesteld over de mogelijkheid voor een aquaduct ter hoogte van het
Wilhelminakanaal in Oirschot. Reeds in de verkenningsfase is deze mogelijkheid
budgettair niet haalbaar gebleken, er zijn geen nieuwe feiten op tafel gekomen,
daardoor is er geen aanleiding om deze keuze te herzien. Hierover zijn afgelopen half
jaar meerdere malen gesprekken gevoerd. Het project InnovA58 kent reeds een
budgetspanning. Na het afronden van het OTB (exclusief stikstof) wordt een update
gegeven van de budgetspanning van het project.
De aanleg van de Innovatiestroken is op 27 september 2021 feestelijk door
demissionair minister Barbara Visser gestart. De werkzaamheden verlopen goed. Dit
is de eerste aanleg binnen Rijkswaterstaat die geheel emissieloos wordt uitgevoerd
(huidige stand besparing 107.000 kg CO2).
De voorbereiding van de Verzorgingsplaats van de toekomst is gestart, realisatie start
ná oplevering van de innovatiestroken (2022).
De voorbereidingswerkzaamheden voor het Innovatiepaviljoen Kloosters lopen
gestaag door.

Het Rijk werkt samen met provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en andere
gebiedspartners aan oplossingsmogelijkheden voor de grote stikstofopgave van
Annabosch-Galder in samenhang met andere projecten zoals de A58 Tilburg-Breda.
Een eerste ontwerpanalyse geeft aan dat aanpassing van het knooppunt SintAnnabosch hier een forse bijdrage in kan leveren, maar ook het nodige kost. Het
project wacht op besluitvorming van de minister voor de vervolgstappen. Risico: De
gehele stikstof ontwikkelingen blijven instabiel. Iedere verandering (uitgangspunten,
berekeningsmethodiek, extern salderen, etc.) heeft impact op de projectplanning van
Eindhoven-Tilburg. Er is in de projectplanning geen marge meer beschikbaar om
langere doorlooptijden op te vangen.
€ 435.000.000,- (incl. BTW en prijspeil 2021) inclusief Living Lab, Innovatiestrook en
verzorgingsplaats 2.0.
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A58 TILBURG-BREDA
Voor de A58 Tilburg - Breda wordt gezocht
naar 'de slimste oplossingen' om de
bereikbaarheid te vergroten tussen
knooppunt Sint-Annabosch en de afslag
Tilburg-Oost. Dit wegdeel wordt bij de
aanpak van InnovA58 (nog) niet verbreed. In
juni 2018 heeft de Minister van Infrastructuur
& Waterstaat de Startbeslissing getekend.
Van de vier alternatieven die in de eerste
fase zijn onderzocht (zeef 1), worden er drie
verder onderzocht in de tweede fase van de
verkenning (zeef 2). Het alternatief met 2 x 4
rijstroken is afgevallen. De drie overgebleven
alternatieven zijn:

Alternatief 1: niet-infra pakket

Alternatief 2: uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken naar binnen (binnen de bestaande
ruimte)

Alternatief 3: reguliere uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken naar buiten
Bij de alternatieven 2 en 3 worden aanvullende maatregelen (pluspakket) onderzocht
om de doorstroming en verkeersveiligheid verder te verbeteren en ook bij te dragen
aan andere ambities. Bij het pluspakket wordt gekeken naar slim benutten van
capaciteit en slim benutten van mobiliteit (bijv. inzet op anders reizen).
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Onderzoek
Verkenning
Planuitwerking
Realisatie
Openstelling

Organisatie

Eerstvolgende mijlpalen (onder voorbehoud stikstof en financiering)

(Ontwerp)Structuurvisie/MER: was gepland in Q4 2021 / Q1 2022, maar dit is niet
gehaald vanwege onzekerheid over stikstof en beschikbaar budget. In maart /
april 2022 zal hier naar verwachting meer duidelijkheid over komen. Dit betekent
een vertraging van minimaal 6 maanden.

Onder voorbehoud: planuitwerking (2023-2025)

Onder voorbehoud: realisatie (2025-2027)

Projectmanager: Leonhard Heerema, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Bestuurlijk trekker: Marion Smit, directeur Wegen en Verkeersveiligheid, Ministerie
van Infrastructuur & Waterstaat
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Het project loopt vertraging op vanwege de onzekerheid over stikstof
(Ulvenhoutse Bos) en budgettaire ruimte.

Voor de zomer heeft de programmaraad aangegeven de verkenning voort te
zetten en het voorlopige voorkeursalternatief (verbreding naar binnen) met
aanvullende maatregelen (pluspakket) uit te werken in een
(ontwerp)structuurvisie. Inmiddels heeft het project dit verder uitgewerkt en de
concept Ontwerpstructuurvisie is gereed. In de programmaraad van 9 december
2021 is hier kennis van genomen. De programmaraad heeft op 9 december 2021
ingestemd met het advies van de BAG haar keuze uit te spreken voor
voorkeursalternatief 2 met bijbehorend pluspakket A, meekoppelkansen en
optimalisaties.

Uit de RWS-toets technisch ontwerp is in het najaar 2021 een aantal opmerkingen
gekomen dat ertoe heeft geleid dat het ontwerp meer op detailniveau moet
worden uitgewerkt; (inpassend) ontwerp. Dit traject zal (incl. toetsing door RWS)
eind maart 2022 afgerond zijn.

De aansluiting Tilburg-West (noordzijde) is door het project nader beschouwd. Er
is gekeken of deze geoptimaliseerd kan worden. Hoewel aansluiting in de
projectscope zit, is deze destijds niet als opdracht meegegeven (dus niet in de
opdrachtscope) omdat hier al drie rijstroken liggen. Er is een notitie opgesteld die
is voorgelegd aan DGMO. De notitie zal worden besproken met RWS.
De raming van de kosten in de startbeslissing bedraagt € 70.000.000,- (inclusief
BTW). Voor de financiering is de verhouding 2/3e deel Rijk en 1/3e deel provincie
Noord-Brabant afgesproken, waarbij de maximale bijdrage van provincie NoordBrabant € 20 miljoen excl. BTW (€ 24.200.000,- incl. BTW) bedraagt.
In het kader van de verkenning is gewerkt aan nieuwe kostenramingen. Het budget uit
de startbeslissing is onvoldoende. Bij de vaststelling van het voorkeursalternatief
worden definitieve afspraken gemaakt over de kostenverdeling tussen regio en Rijk.
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Omschrijving

Planning

A67 LEENDERHEIDE – ZAARDERHEIKEN
De A67 kent structurele files op het
traject Leenderheide-Geldrop.
Daarnaast doen zich ook op de overige
gedeelten van de A67 incidenten voor
die leiden tot vertragingen. Het relatief
grote percentage vrachtverkeer vergroot
deze problemen. Er is een verkenning
uitgevoerd naar de oplossing van de
verkeersproblemen op de A67 en de
verbetering van de verkeersveiligheid. In
2019 hebben Rijk en regio afspraken
gemaakt over een maatregelenpakket
en in 2020 is de Structuurvisie A67
Leenderheide-Zaarderheiken
vastgesteld. Er is een plan- en
studiefase naar de toekomstvaste
verbreding van de A67 LeenderheideGeldrop gestart. De oplossing ligt in een uitbreiding aan de noordelijke rijbaan (richting
Eindhoven) en zuidelijke rijbaan (richting Venlo) met één rijstrook (van twee naar drie
rijstroken). Daarnaast worden er nog Smart Mobility - en kleine infra maatregelen
getroffen om de bereikbaarheid te verbeteren.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Onderzoek
Verkenning
Planuitwerking
Realisatie
Openstelling
Korte termijn
maatregelen

Eerstvolgende mijlpalen
Organisatie





Opstarten Slimme Mobiliteit door Brainport Bereikbaar (Q1 2022)
Projectmanager: Jeroen Maas, Rijkswaterstaat
Bestuurlijk trekker: Diana Beuting, Hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat Zuid
Nederland
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Project is in de volgende fase gebracht: de Structuurvisie is op 28 april 2020
vastgesteld. Bij de vaststelling van deze Structuurvisie is ook een nieuwe planning
van het OTB en TB vastgesteld op resp. 2023 en 2024.

Een belangrijk risico in de planning is de stikstofproblematiek. De kans is groot dat de
mijlpalen rond het OTB en TB als gevolg van de stikstofproblematiek naar achteren
schuiven.

De planning van het TB sluit aan bij het uitgangspunt dat de start van de realisatie
van de A67 volgt op de openstelling van de A58 Tilburg-Eindhoven.

Voor de korte termijn kan al wel een aantal maatregelen gerealiseerd worden. Eind
2021 is het aanpassen van de bewegwijzering op de A67 gerealiseerd. Daarnaast
start Brainport Bereikbaar begin 2022 met maatregelen op en rond de A67 om
automobilisten te stimuleren een ander reisgedrag aan te meten.

Het stakeholdermanagement is onder andere ingevuld door een Ambtelijke
Begeleidingsgroep (ABG) en Bestuurlijke Adviesgroep (BAG). De eerste ABG’s en
BAG’s hebben plaatsgevonden.

Op 23 september 2021 is het buurtenplatform A67 gestart. De (onafhankelijk)
voorzitter is Jan Glastra van Loon.

In augustus 2021 is de aanbesteding van de planuitwerking gegund aan Arcadis.

Realisatie bewegwijzering (Q4 2021 gereed).
€ 154.000.000,- (incl. BTW, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)
€ 55.000.000,- (incl. BTW, provincie Noord-Brabant)
€ 3.000.000,- (incl. BTW, provincie Limburg)
=============
€ 212.000.000,- (incl. BTW)
€ 6.000.000,- (incl. BTW, uit SmartwayZ.NL voor smart-mobility-maatregelen)
=============
€ 6.000.000,- (incl. BTW)

Kosten

€ 137.000.000 (incl. BTW) voor verbreding A67 incl. aansluiting Geldrop
€ 6.000.000,- (incl. BTW) voor KT-maatregelen (pechhavens, bewegwijzering,
aansluitingen)
€ 6.000.000,- (incl. BTW) voor weggebonden Smartmaatregelen
(bandenspanningsmeter, slim in- en uitvoegen)
€ 63.000.000,- (incl. BTW), resterend gereserveerd budget in SmartwayZ.NL *
============
€ 212.000.000,- (incl. BTW)
€ 6.000.000,- (incl. BTW) voor niet weggebonden Smartmaatregelen (spitsmijden)
============
€ 6.000.000,- (incl. BTW)
*Zie besluit programmaraad december 2019

11e Voortgangsrapportage 1 juli 2021 – 31 december 2021

21 / 59

Deelopgave
Omschrijving

A2 WEERT – EINDHOVEN
Vooral in de ochtendspits is op de A2
richting Eindhoven sprake van structurele
congestie. Naast uiteraard de dagelijkse
gebruikers ondervinden de betrokken
gemeenten en provincies hiervan de
negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid
van Zuid-Nederland. Ook is er sprake van
sluipverkeer in een aantal dorpskernen.
In 2021 zijn sluipverkeermaatregelen in
uitvoering genomen in de gemeenten
Cranendonck en Heeze-Leende. Daarnaast
is de uitvoering gestart van 5 fietsprojecten
Hiermee beperken we de overlast en
verhogen we de leefbaarheid en
verkeersveiligheid. Om alternatieven voor
reizigers te ontwikkelen, stelden we een
maatregelenpakket op dat op 11 maart 2020
in de programmaraad is vastgesteld. Het betreft maatregelen voor het verbeteren van de
OV-mogelijkheden, inzet van collectief vervoer, smarthubs, optimaliseren aansluitingen en
realiseren van nieuwe fietsverbindingen.

Planning

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Onderzoek
Verkenning

B+C

Planuitwerking

B+C

Realisatie
Openstelling

Organisatie
Voortgang

B+C

Pakket A

B+C

B+C

A

Eerstvolgende mijlpalen

Vervolg van proefritten collectief vervoer op de relatie Weert-de Run. Door het
verplicht thuiswerken als gevolg van corona, zijn de geplande proefritten van januari
2022 uitgesteld naar februari 2022.

Afronding Sluipverkeermaatregelen Q1 2022.

Afronding fietsprojecten Q2 2022.

De aanbesteding voor het onderzoek naar de fietsstructuur is gepland in maart 2022.
Het onderzoek moet in Q4 2022 opgeleverd worden.

Ontwerpnota ten behoeve van vergunningaanvraag voor gebruik van twee
vluchtstrooktrajecten Q2 2022.

Projectmanager: Rina Engelen-Eijgelshoven, provincie Limburg

Bestuurlijk trekker: Maarten van Gaans, gedeputeerde provincie Limburg

Twee proefritten collectief vervoer hebben plaatsgevonden in Q4 2021.

Verkeersstudie Verkeersaansluitingen afgerond in oktober 2021

Afstemming met provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat over de resultaten van
de verkeersstudie.

Sluipverkeermaatregelen en 5 fietsprojecten vertraagd door uitvoeringsproblemen.
Slechts gedeeltelijk afgerond in 2021. Uiterlijke afronding Q2 2022.

Voor de inzet van een treindienst Antwerpen-Hamont-Weert en de daarvoor
benodigde elektrificatie tussen Weert en Hamont is een kostenraming met een ruime
bandbreedte, inclusief een geactualiseerde MKBA aan de Tweede Kamer gestuurd.
Het Belgische parlement heeft een motie aangenomen dat alles in het werk moet
worden gesteld om de doortrekking van Hamont naar Weert te realiseren .
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€ 3.500.000,- (excl. BTW, uit deelopgave smart mobility) voor pakket A. Hiervan is
€ 1.000.000,- ingezet voor de reizigersaanpak via Mobility Market.
Ten behoeve van maatregelpakket B en C is € 444.000,- toegevoegd aan het budget voor
de A2 Weert-Eindhoven (11 maart 2020 programmaraad).
Investeringen voor pakket A: € 3.379.750,Investeringen voor pakket B en C: € 564.250,Totaal budget: € 3.944.000,Uitgaven t/m 2021: € 3.255.328,-
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A2 RANDWEG EINDHOVEN
De programmaraad SmartwayZ.NL
en BO MIRT besloten in december
2019 €5 miljoen vrij te maken om de
problemen op de A2 Randweg en
A50 aan te pakken. Hiervoor werken
we in samenwerking met de regio
een pakket van korte
termijnmaatregelen uit, inclusief een
begroting voor de realisatie van de
maatregelen. Daarnaast is besloten
om een (integraal) MIRT-onderzoek
te starten naar verstedelijking en
bereikbaarheid van de
Brainportregio.
Het korte termijnpakket bestaat uit de
volgende maatregelen:

11 Regionale fietspaden/-routes

Intensivering van de werkgeversbenadering

Planstudie en realisatie van zes regionale mobiliteitshubs, zie ook
Maatregelenpakket De Run en Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Onderzoek en realisatie van de busbaan vluchtstrook A50

Onderzoek aan aanpassing van aansluitingen N2 en doortrekken weefvakken op
hoofdrijbaan A2

Onderzoek naar optimalisatie van knooppunt Leenderheide

Onderzoek en uitvoering van kleinschalige inframaatregelen

Ex ante bepaling effecten korte termijnpakket (filevorming, bereikbaarheid)
Majeure en structuurversterkende maatregelen zijn pas aan de orde na 2030. In de
tussentijd moeten we de groeiende verkeersdruk aan de westzijde nabij de
economische toplocaties verminderen en structurele filevorming temperen, zodat de
verkeershinder tot 2030-2035 niet verder toeneemt. Dit doen we door de inzet van de
genoemde kortetermijnmaatregelen aan zowel de aanbod- als de vraagzijde.
Risico’s:

Uitvoering van de maatregelen uit het korte termijn pakket loopt maanden
vertraging op.

Ontwikkeling regionale mobiliteitshubs vertraagt waardoor mogelijk discussie met
bedrijfsleven over tijdelijke hubs versus definitieve hubs.

Draagvlak/besluitvorming in de 21 raden van de regiogemeenten. Vraagstuk hoe
de 25% van buiten de regio en vanuit bedrijfsleven bijeen wordt gebracht. En
daarmee mogelijk de noodzaak tot verdere prioritering en fasering.

Er ontstaat een knelpunt op de Erica door de ontwikkeling van InnovA58, de
mobiliteitshub Noordwest en de ontwikkeling van de Brainportlijn.
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2020

(korte termijn
pakket)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Onderzoek
Planuitwerking
Realisatie

Eerstvolgende mijlpalen




Organisatie





Uitkomsten uitwerkingen kortetermijnmaatregelen en bepalen realisatie en
uitvoeringsbudget voor de programmaraad en BO MIRT 2022 (Q2 2022).
Besluitvorming raden van regiogemeenten over bijdrage regionale cofinanciering.
Vervolgafspraken maken over voorbereiding en realisatie van het korte termijn
pakket A2-Randweg Eindhoven in samenhang met maatregelen
mobiliteitstransitie.
Intentieverklaring tussen bedrijfsleven en overheden.
Projectmanager Kortetermijnmaatregelen A2 Randweg Eindhoven: Stephan
Suiker, gemeente Eindhoven
Bestuurlijk trekker: Monique List, wethouder gemeente Eindhoven
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Voor het korte termijnpakket zijn in 2021 onderzoeken uitgevoerd en zijn de
kleinschalige infra-maatregelen, de aansluitingen van de N2 en weefvakken op de A2
en knooppunt Leenderheide uitgewerkt.
De fietsroutes zijn uitgewerkt tot een ontwerp met bijbehorende kostenraming. De
komende maanden zal er gewerkt worden aan de totstandkoming van bestuursovereenkomsten per route met de betrokken gemeenten en provincie Noord-Brabant.
Hierin worden afspraken gemaakt over financiering en taakverdeling.
De plannen voor het gebruik van de vluchtstrook als busbaan op de A50 zijn
uitgewerkt. In de bestuurlijke adviesgroep kortetermijnmaatregelen A2 Randweg is
besloten om uit het budget van € 500.000,- uitvoeringsbudget vrij te maken voor de
realisatie van de busbaan op de vluchtstrook A50, zodat deze in 2022 kan worden
gerealiseerd.
De planuitwerking voor de ontwikkeling en realisatie van zes regionale mobiliteitshubs
is in volle gang. Per locatie is een lokale projectleider aangesteld en wordt
locatieonderzoek gedaan en wordt gekeken naar de praktische inpassing en
bijbehorende procedures. Daarnaast wordt overkoepelend onderzoek gedaan naar de
verschillende zaken als eigenaarschap, exploitatiemogelijkheden, herkenbaarheid, et
cetera. In de financiering van €185mln. van de kortetermijnmaatregelen is rekening
gehouden met een eerste budget voor de ontwikkeling van de regionale
mobiliteitshubs. In een eerdere inschatting van de kosten voor alle hubs is een bedrag
van €175 mln genoemd. De financiering van €50 mln die nu in de propositie is
opgenomen, is uitsluitend voor de eerste hubs. In de uitwerking van de
ontwikkelplannen zal duidelijk worden welke investeringen verder nodig zijn voor de
ontwikkeling van het netwerk aan regionale mobiliteitshubs voor de langere termijn.
De actie voor intensivering van de werkgeversbenadering wordt uitgevoerd door een
mobiliteitsmakelaar van Brainport Bereikbaar om in Eindhoven Noordwest te komen tot
een samenwerkingsagenda mobiliteit (mobiliteitsdeal) van de overheid met het
bedrijfsleven. In Q1 2022 wordt een intentieverklaring ondertekend door de betrokken
organisaties (bedrijfsleven, koepelorganisaties en overheid) als eerste stap naar een
concrete en meerjarige samenwerking.
De uitwerking van de kortetermijnmaatregelen zijn voor de realisatie in 2022-2026
(incl. benodigde financiële middelen) voorgelegd aan de programmaraad en worden in
voorjaar 2022 voorgelegd aan BO MIRT of BO Leefomgeving.

Budget

De effecten van het korte termijnpakket zijn berekend. Hieruit blijkt dat het totale
pakket een relevante bijdrage levert aan het voorkomen van de structurele filevorming
op de A2 Randweg en A50. De voorgestelde kleine inframaatregelen in het pakket zijn
niet strijdig met de maatregelen die onderzocht zijn in de netwerkstrategie op het
hoofdwegennet/onderliggend wegennet binnen het Programma Verstedelijking en
Bereikbaarheid in de Brainportregio. Het totaalpakket is verdeeld in drie tranches die in
de tijd gefaseerd zouden kunnen worden gerealiseerd, om zo tot een betekenisvolle
eerste stap in de mobiliteitstransitie te komen. Er ligt een concreet uitgewerkt advies
dat reeds in de BAG en de programmaraad besproken is en ook is behandeld in het
Portefeuillehouders Overleg Mobiliteit van de MRE (21 gemeenten Zuidoost Brabant).
€ 5.000.000,- (incl. BTW) voor uitwerking korte termijnmaatregelen.
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Deelopgave
Omschrijving

MIRT-ONDERZOEK VERSTEDELIJKING EN MOBILITEIT BRAINPORT
EINDHOVEN
Brains en techniek, daar is de regio
goed in. Dat weten we, maar om de
internationale concurrentiepositie van
deze ‘kennishub’ waar te maken is nog
wel het een en ander nodig. In het
Stedelijk Gebied Eindhoven zullen er
richting 2040 ongeveer 62.000
woningen en circa 72.000 potentiële
werkplekken bij komen, dat willen we op
een duurzame manier doen, waarbij de
regio een bereikbare regio blijft.
In 2020 is een MIRT-onderzoek
afgerond. Het onderzoek heeft geleid tot
een gedeelde perceptie tussen Rijk en
regio over de urgentie, aard, omvang, onderbouwing en aanpak van de
samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid.
De principes van het MIRT-onderzoek worden verder uitgewerkt, geconcretiseerd en
in de tijd gezet. In een ‘adaptief ontwikkelpad 2021 en verder en wordt er een voorstel
gedaan hoe de regio zich komende periode kan ontwikkelen en wat daarvoor nodig is.
Het pad concentreert zich op:
Verstedelijking Brainportregio, de mobiliteitstransitie en wat er dan nodig is rondom
stationsontwikkeling Eindhoven en voor het hoofdwegennet/onderliggend wegennet
van de Brainportregio
Vanaf 2022 wordt gewerkt aan verdiepende onderzoeken evenals concrete stappen
voor financiering en besluitvorming.

Planning

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Onderzoek
Verdieping en
vervolgstappen

Voorzien eerstvolgende mijlpalen (e.e.a. afhankelijk van besluitvorming
komende periode)



BO MIRT voorjaar: staat vooral in het teken van kennismaken en verkennen
Naar verwachting nog geen besluit over verkenning OF studie HWN-OWN

BOL mei/juni 2022:

Ondertekening verstedelijkingsakkoord

Fellenoord

Eerste betekenisvolle stappen mobiliteitstransitie

Organisatie

BO MIRT najaar 2022:
Multimodale knoop

Projectmanager: Hannah Cremers tot 31 december 2021/Leonhard Heerema
vanaf 1 januari 2022

Bestuurlijk trekker: Monique List, wethouder gemeente Eindhoven
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Voortgang

Adaptief ontwikkelpad
In de programmaraad van 9 december is ingestemd met de koepelnotitie en
onderliggende deelonderzoeken. Het huiswerk is gedaan. De komende tijd moet een
programma- en investeringsstrategie worden opgesteld. In deze strategie wordt een
kader gemaakt om tot samenhangende investeringen te komen om de Brainportambities te realiseren. Daarbij wordt verkend wat de financiële opgave is en wat de
bijdrage is van betrokken partijen.

Verstedelijking
Het Verstedelijkingsakkoord is in concept klaar en kan in het komende BOL 2022
worden ondertekend.

Stationsontwikkeling Eindhoven Internationale Knoop XL
In het BO MIRT 2020 is afgesproken een ruimtelijke inpassingsstudie te starten naar
de multimodale knoop Eindhoven Centraal. Hierover heeft in de programmaraad van
9 december 2021 besluitvorming plaatsgevonden. De volgende stap is om de
modellen 0, 2 en 5 verder uit te werken voor besluitvorming in het BO MIRT 2022
(najaar). Hierbij wordt ook gekeken naar een koppeling met de uitkomsten van de
inpassingsstudie en toekomstvast spoor Zuidoost-Nederland.

Mobiliteitstransitie
In het BO MIRT 2020 is afgesproken in te zetten op een mobiliteitstransitie. Dit vraagt
een duurzame verschuiving in de keuze voor autogebruik naar de keuze voor het
gebruik van OV, fiets en lopen in combinatie met ontwikkeling van hubs en
gedragsmaatregelen. In de programmaraad van 9 december 2021 is afgesproken dat
de eerste betekenisvolle stap wordt gezet door middel van het korte termijn pakket
Randweg en te starten met het onderzoek naar HOV4 en de Brainportlijn. Het streven
is om deze in het BOL 2022 te agenderen voor besluitvorming.

(Hoofd)wegennet

Budget

Uit het MIRT-onderzoek blijkt dat ondanks forse inzet op de mobiliteitstransitie er nog
steeds een opgave is op langere termijn om Eindhoven en omgeving bereikbaar te
houden via het (hoofd)wegennet. In de netwerkstudie worden het probleemoplossend
vermogen, de effecten en de kosten verder onderzocht en uitgewerkt. Het huiswerk is
gedaan, nu dient er een besluit te komen over het starten van een Verkenning HWNOWN A2/N2 OF een studie te doen naar samenhangende oplossingen HWN-OWN/
tangentiele verbinding HOV.
Voor de benoemde uitwerkingen tot aan het BO MIRT 2022 hebben Rijk (IenW en
BZK), provincie Noord-Brabant en Eindhoven, in totaal € 3 miljoen beschikbaar
gesteld (1/3e Rijk, 1/3e Provincie Noord-Brabant, 1/3e gemeente Eindhoven. Met de
nu geplande onderzoeken in 2022 leidt dat tot een tekort van circa 9 ton. Overigens
loopt een deel van de onderzoeken door in 2023. In het Opdrachtgeversoverleg
(AOG) is afgesproken om van start te gaan met de onderzoeken en voor de zomer
2022 te bekijken wat de budgetstand is. De financierende partijen zijn gevraagd op te
letten dat de uitgaven de verplichtingen niet te boven gaan.
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Deelopgave
Omschrijving

MAATREGELENPAKKET DE RUN
Het maatregelenpakket
Bereikbaarheid De Run heeft tot
doel het bereikbaar maken en
houden van de campus De Run
ondanks de sterke economische
groei van de regio en in het
bijzonder van het daar gevestigd
ASML. Het pakket bevat een
diversiteit aan maatregelen dat
ervoor moet zorgen dat de
werknemer meer gebruik van fiets
en OV en minder gebruik van de
auto maakt. Het gaat om
stimuleringsmaatregelen
(werkgeversaanpak) en om
verbetering van fietspaden,
bewegwijzering, OV en om een
aantal aanpassingen van de nabijgelegen weginfrastructuur. De maatregelen zijn
beschreven in een intentieverklaring tussen Ministerie I&W, provincie Noord-Brabant,
gemeente Veldhoven, gemeente Eindhoven en ASML in een Samenwerkingsovereenkomst over de maatregelen tot 2025. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
korte (2018-2020 – verlengd met 2 jaar), middellange (2021-2025) en lange termijn
maatregelen. Voor de uitvoering van de kortetermijnmaatregelen is een gezamenlijk
budget beschikbaar gesteld van 50 miljoen euro waar een programmateam voor
verantwoordelijk is. Gezien de bredere regionale impact zijn middellange termijn
maatregelen belegd in een breder regionaal verband. Collectief Vervoer (business
lines) valt onder de regie van Brainport Bereikbaar en de planuitwerking en realisatie
van de eerste regionale mobiliteitshubs vooralsnog onder de regie van het
maatregelenpakket A2 Randweg Eindhoven.
De uitvoering van de kortetermijnmaatregelen is in volle gang. In het pakket zijn twee
grotere infrastructurele maatregelen opgenomen om de ontsluiting van De Run te
verbeteren: Kempenbaan-West en Kempenbaan-Oost. Kempenbaan-West is in
gebruik genomen en de aanbesteding van Kempenbaan-Oost is succesvol afgerond.
De noodzaak om binnen de afgesproken termijn ook voldoende parkeercapaciteit via
de regionale mobiliteitshubs te realiseren is van strategisch belang voor ASML. Ter
overbrugging is een tijdelijke mobiliteitshub gecreëerd en geopend bij Eersel. Naast
deze maatregelen is een MaaS-app voor medewerkers van ASML geïmplementeerd
en deze is voor de medewerkers van de gemeente Eindhoven in voorbereiding. Er
zijn meer dan 3.500 deelnemers die werken aan een andere manier van reizen (dan
de auto). Ter ondersteuning is gezorgd voor deelfietsen en zijn diverse geplande
fietsroutes tussen Eindhoven Centrum en HTC met De Run in ontwerp gereed. In
enkele gevallen liggen deze voor bij de Raad van State. In 2022 zal de uitvoering naar
verwachting wel kunnen starten. Tussen Eindhoven CS en De Run/ASML rijdt
inmiddels een speciale bus voor werknemers.
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Planning

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

KT pakket
MT pakket
LT pakket
Eerstvolgende mijlpalen

Concreet maken uitvoering diverse fietspaden in het maatregelenpakket (hier zit
vertraging op, mede door procedures bij Raad van State)

Communicatie over bereikte mijlpalen ten opzichte van oorspronkelijke plan en
planning

Organisatie

Voortgang

Budget




Programmaregisseur: Frits Verhees
Bestuurlijk trekkers:
o Monique List, wethouder gemeente Eindhoven: onderdeel A2 Randweg,
Maatregelenpakket
o Suzanne Otters, voorzitter Bestuurlijke Taskforce Bereikbaarheid De Run
Belangrijke stappen die gezet zijn afgelopen half jaar:

Jaarlijkse evaluatie Maatregelenpakket De Run

Opening tijdelijke hub Eersel; Kempenbaan-West in gebruik; MaaS-app uitgerold

Kempenbaan-Oost succesvol aanbesteed (en 2 onherroepelijke
bestemmingsplannen vastgesteld): uitvoering kan beginnen.

Proeftuinen en implementatie Collectief Vervoer (Business Lines) belegd bij
Brainport Bereikbaar.

Planuitwerking en realisatie eerste regionale mobiliteitshubs opgenomen in de
propositie korte termijn aanpak A2 Randweg Eindhoven.
€ 54.990.000,- (€ 47.800.000 na BTW) waarvan € 12.500.000,- door provincie NoordBrabant en € 12.500.000,- door ASML, € 10.300.000,- door het Rijk, € 8.305.000,door Veldhoven en € 4.195.000,- door Eindhoven.
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Deelopgave
Omschrijving

N279 VEGHEL – ASTEN
De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en
werklocaties tussen Veghel en Asten en in
de regio. Ook heeft de weg een grote rol
in het bereikbaar en leefbaar houden van
de regio Zuidoost-Brabant. Om de
krachtige positie van de regio te
behouden, is het belangrijk dat de
doorstroming en de verkeersveiligheid op
de N279 tussen Veghel en Asten worden
verbeterd.

Planning

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Onderzoek
Verkenning
Planuitwerking
Realisatie
Openstelling

Eerstvolgende mijlpalen




Organisatie

Voortgang

Budget

Gevolgen uitspraak Raad van State (Q1-2022)
Vaststellen nieuwe mijlpalen uitkomst herberekening verkeersmodel Q1-2022
Start realisatie en mijlpaal oplevering volgt na beoordeling consequenties
nieuwe uitgangspunten Q2 2022.

Projectmanager: Hans van Zandvoort

Bestuurlijk trekker: Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie NoordBrabant

Op 15 december 2021 heeft de Raad van State het inpassingsplan ‘N279
Veghel-Asten’ vernietigd omdat zij oordelen dat het onder meer in strijd is met
de eisen van een goede ruimtelijke ordening en rechtszekerheid. Onderbouwing
hiervoor is dat in de onderzoeken naar geluid-, licht,- en trillinghinder van de
weg is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het plan waardoor
deze hinder mogelijk onderschat is. Ook oordeelt de Raad van State dat er in
het verkeersonderzoek uitgegaan is van een onvoldoende betrouwbaar
verkeersmodel voor verkeersprognoses voor 2030. De op het model
gebaseerde keuzes voor het tracé zouden daarom niet correct zijn.

Het projectteam gaat naar aanleiding van de uitspraak diverse scenario’s
uitwerken om zo snel mogelijk verder te kunnen gaan.

Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe scope-wensen vanuit
de diverse gemeenten en de ontwikkelingen in de regio.
€ 265.000.000,- (excl. BTW). In dit budget is een bedrag gereserveerd van
€ 5.900.000,- voor smart-mobility-maatregelen.
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Deelopgave
Omschrijving

BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUIDOOST-BRABANT
Het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant
(onderdeel van de Bereikbaarheidsagenda
Zuidoost Brabant, Zo Slim Bereikbaar) heeft
als doel het creëren van een
toekomstbestendig mobiliteitssysteem voor
het gebied Eindhoven-Veghel-Asten. Het
Bereikbaarheidsakkoord is een onderdeel van
de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant,
een maatregelenpakket met circa 140 grote en
kleine projecten, zowel fysieke ingrepen in
wegen, fietspaden, OV-verbindingen en
overstap- en knooppunten, als maatregelen
gericht op gedragsverandering. Vanuit een
integrale mobiliteitsbenadering op de belangrijkste regionale relaties wordt ingezet op
Smart Mobility en co-modaliteit. Het Bereikbaarheidsakkoord omvat de fysieke
projecten in het oostelijk deel van de regio en smart-mobility-maatregelen in de hele
regio Zuidoost-Brabant. De uitvoering van een groot deel van de slimme
mobiliteitsoplossing (regiobrede projecten) is in het kader van de gebiedsgerichte
realisatie van de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 belegd
bij het nieuwe programma Brainport Bereikbaar. Dit heeft gezorgd voor een
intensivering en versnelling van de uitvoeringsopgave. De programmaraad
SmartwayZ.NL en het Poho Mobiliteit MRE hebben hiertoe eind 2020 besloten en de
inhoud van het programma Brainport Bereikbaar vastgesteld, evenals de bijhorende
financiering. Ook is er nauwe samenwerking en verbinding met de deelopgaven A2
Randweg Eindhoven en Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run. De omschrijving
en de rapportage van Brainport Bereikbaar staat in deel III van deze
voortgangsrapportage.
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Planning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Onderzoek
Verkenning
Planuitwerking
Realisatie
Openstelling

Eerstvolgende mijlpalen








Organisatie





In de vervolgopgaven die voortkomen uit het MIRT-onderzoek Verstedelijking en
Mobiliteit Brainport Eindhoven en het korte termijn pakket A2 Randweg
Eindhoven is een aantal projecten van het Bereikbaarheidsakkoord verder
uitgewerkt. Dit geldt o.a. voor onderdelen van de Bundelroutes, voor de
mobiliteitshubs en bijbehorende OV- en fietsroutes. In het BO-MIRT worden
hierover besluiten genomen.
De subsidieverlening voor de projecten in Brainport Bereikbaar 2022 is door het
Poho Mobiliteit van de MRE vastgesteld.
Voor eind 2022 verwachten we ook een aantal subsidieaanvragen voor
routegebonden projecten uit het Bereikbaarheidsakkoord, o.a. voor de
Bundelroutes en enkele fietsroutes, waarmee de realisatie van die projecten
wordt ingezet.
Besluit continuering Brainport Bereikbaar uitvoering smart mobility in en na 2023
in Poho Mobilliteit van de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven;
Samenwerking met het projectteam korte termijn aanpak A2 Randweg,
waaronder planuitwerking voor de regionale mobiliteitshubs.
Projectmanager: Ron Nohlmans, Metropoolregio Eindhoven
Bestuurlijk trekker: Mathijs Kuijken, voorzitter Poho Mobiliteit MRE
Bestuurlijk opdrachtgever: Poho Mobiliteit MRE-gemeenten conform besluit 21
gemeenteraden december 2017
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Voortgang













De Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant telt inmiddels 132 (deel)projecten.
Daarvan zijn er eind 2021:
o 9 nog niet gestart
o 99 in diverse fasen van voorbereiding
o 20 in uitvoering
o 4 gereed
Ten opzichte van 2019 zijn hiermee 17 nieuwe projecten gestart en zijn in 2020
13 projecten gerealiseerd.
Het jaarprogramma 2021 van de Gebiedsgerichte Realisatie Zuidoost-Brabant
(Brainport Bereikbaar) is vastgesteld in het Poho Mobiliteit MRE en in de
programmaraad SmartwayZ.NL, incl. financieringsafspraken. Brainport
Bereikbaar verzorgt vanaf nu een separate voortgangsrapportage.
Het jaarprogramma 2022 Brainport Bereikbaar is voorbereid en wordt in Q1 2022
vastgesteld in het Poho Mobiliteit en programmaraad SmartwayZ.NL met
bijhorende financiering.
De uitvoeringsorganisatie Brainport Bereikbaar is in 2021 opgestart. Er is nauwe
samenwerking met de projectorganisatie van de A2 Randweg Eindhoven en
gesprekken met Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run lopen. Binnen de
Werkgeversaanpak zijn in de gebieden Eindhoven-Noordwest, Centrum
Eindhoven De Kempen de eerste stappen gezet richting zogenaamde
mobiliteitsdeals en zijn mobiliteitsmakelaars gestart. Hierin wordt nauw
samengewerkt met het Brabants Mobiliteitsnetwerk. Proposities met betrekking
tot onder andere fietsstimulering, collectief vervoer en gedragsverandering in
brede zin zijn in ontwikkeling en kunnen in 2022 worden uitgerold. Ook de sturing
op ontwikkeling van mobiliteitshubs (naast regionale mobiliteitshubs omvat dat
ook lokale- en micro-hubs) en deelmobiliteit in Zuidoost-Brabant wordt in 2022
geïntensiveerd. De MaaS-pilot bij ASML en de gemeente Eindhoven is in
beperkte mate geïntroduceerd.
Bij de Bundelroutes lopen studies en onderzoeken richting concrete voorstellen
voor maatregelen ten aanzien van de 5 onderdelen:
Planstudie Nuenen inclusief afweging Oostelijke randweg en A270.
4 november 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Nuenen het
voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Vanaf 2022 vindt nadere uitwerking
in deelprojecten plaats inclusief financiering. Realisatie vanaf 2023.
Planstudie Beekse Brug/N615. Twee varianten worden onderzocht.
Geactualiseerde Verkeersvisie Helmond. De volgende maatregelen worden
gerealiseerd: C-ITS toepassingen op Bundelroute Oost-West-as en daarmee
inzetten op betere doorstroming gemotoriseerd verkeer en optimalisatie van
de regelingen voor oversteken langzaam verkeer. Toepassen stil asfaltbeton
op Bundelroute Kasteeltraverse N270 (lange termijn)).
Ontwerp planstudie Ring Noordoost - John F. Kennedylaan: ITS-applicaties
VRI en definitieve ontwerp voor de capaciteitsuitbreiding is gereed.
Realisatie gepland voor mei 2022 (meivakantie).
2e Ontsluiting Ekkersrijt. Uit de gedane studies blijkt dat de 2e aansluiting
Ekkersrijt zowel zorgt voor het ontlasten van de bestaande aansluitingen in
de omgeving als het verminderen én ontvlechten van (vracht)verkeer op het
onderliggende wegennet. Nut en noodzaak van de 2e aansluiting Ekkersrijt
zijn hiermee aangetoond en worden in verkeerskundig opzicht concreet op
het moment dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Esp-Noord (nu
oranje) op groen komt te staan in de Programmering Bedrijventerreinen
Stedelijk Gebied Eindhoven.
Het project Kempenbaan West is door de gemeente Veldhoven opgeleverd als
belangrijke schakel in het regionale mobiliteitsnetwerk nabij ASML en de nieuwe
N69.
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Budget

Zoals vastgelegd in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant en de
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030
is een budget van minimaal € 111.500.000,- (excl. BTW) gegarandeerd. De helft
hiervan is cofinanciering die wordt opgebracht door de 21 gemeenten van de MRE.
Door verschillen in cofinancieringspercentages is de omvang van projecten die
hiermee kunnen worden uitgevoerd € 188.600.000,-. Het betreft deelbudget voor de
projecten. De uitvoerende gemeenten kunnen een subsidie aanvragen en zijn
verantwoordelijk voor volledige projectdekking. Voor Brainport Bereikbaar is via de
subsidieregeling van het Bereikbaarheidsakkoord en de bijdrageregeling voor de
gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility van SmartwayZ.NL 10 miljoen euro
beschikbaar voor de periode tot en met 2023.
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DEEL III - Uitvoeringsplan
Krachtenbundeling Smart Mobility
Zuid-Nederland 2020 t/m 2023
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Hoofdlijn
OMSCHRIJVING

In het Uitvoeringsplan bundelen de overheden in Zuid-Nederland - in samenwerking met
kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven - hun krachten op het gebied van Smart
Mobility. Het Uitvoeringsplan bestaat deels uit projecten die uit eerdere BrabantStad en
SmartwayZ.NL afspraken doorlopen in 2020 en de volgende jaren. Daarnaast geeft het
Uitvoeringsplan invulling aan de BO MIRT-afspraken die in november 2019 en 2020 zijn
gemaakt tussen het ministerie van I&W en de regio (Brabant en Limburg). Ten slotte bevat het
Uitvoeringsplan een set nieuwe afspraken die verder inhoud geeft aan de gebiedsgerichte
realisatie, innovatie en ontwikkeling en het gezamenlijk organiseren van shared services.
PLANNING EN VOORTGANG

Het Uitvoeringsplan (UP) is in maart 2020
vastgesteld en heeft een looptijd van 2020 tot en
met 2023.

2017

2018

2019

2020

Bestedingsplan
2017-2020
UP Smart
Mobility 20202023
UP Smart
Mobility 20242026

2021

2022

2023 2024 2025 2026 2027

N.t.b.

VOORTGANG TWEEDE HELFT 2021



De eerste tranche aan gebiedsgerichte maatregelenpakketten voor alle regio’s zijn
vastgesteld en in uitvoering.

VOORUITBLIK EERSTE HELFT 2022



Een tweede tranche aan gebiedsgerichte maatregelenpakketten wordt voorbereid.

Meer gedetailleerde informatie over planning en voortgang is opgenomen bij de onderdelen
Gebiedsgerichte Realisatie, Innovatie & Ontwikkeling en Shared Services van deze rapportage.

11e Voortgangsrapportage 1 juli 2021 – 31 december 2021

37 / 59

ORGANISATIE

De bestuurlijke aansturing voor de onderdelen van het Uitvoeringsplan bestaat uit:
Gebiedsgerichte
Realisatie

Shared
Services

Innovatie &
Ontwikkeling

Programmaraad Smartwayz.NL
Stuurgroep Netwerkprogramma
BrabantStad
Regionale bestuurlijke gremia
Het managementteam (MT) is een ambtelijke afspiegeling van de bestuurlijke partners en
bestaat uit Paul Manders en Karsten Schipperheijn (SmartwayZ.NL), Jan-Willem van der Pas
(BrabantStad), Michiel Beck (ministerie van I&W), Bart Swaans (provincie Noord-Brabant),
Theo Stevens a.i. (provincie Limburg).
De bestuurders in het Limburgse mobiliteitsberaad zijn meegenomen in het uitvoeringsplan en
steunen dit. Daar waar vanuit het mobiliteitsberaad kansen/gelegenheden zich voordoen wordt
actief afgestemd en de samenwerking opgezocht. Via de Limburgse Regionale Mobiliteit
Overleggen (RMO’s) en Limburgse uitvoeringsorganisaties wordt verder invulling gegeven aan
de opgaven uit het uitvoeringsplan.
BUDGET

Het initiële budget voor het Uitvoeringsplan bedroeg € 90.000.000,-. Het actuele budget
bedraagt € 87.600.000,-.
Wijzigingen komen voort uit:
 Extra middelen voor Minder Hinder 2021-2023 (€ 0,8 miljoen) bleken niet nodig. Deze zijn
daarom niet voor het BO MIRT in november 2020 geagendeerd.
 Middelen voor capaciteitsinzet op Structurele Gedragsverandering (€ 1,6 miljoen) bleken
niet nodig. Dit is met eigen capaciteit van de partners ingevuld.
Onderdeel

Bedrag
(x € 1 miljoen)

Shared Services

26,0

Innovatie & Ontwikkeling
Gebiedsgericht (corridor/netwerk)

10,4
21,0

Gebiedsgericht (regio’s)

30,0

Reservering
Totaal

0,2
87,6

Onderverdeling van het budget over de partners
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Provincie Limburg heeft besloten om vanuit de landsdelige samenwerking een extra inleg van
€ 1.500.000,- te doen in de shared services en innovatie en ontwikkeling:
 € 300.000,- voor verkeersmanagement
 € 100.000,- voor samenwerkingskosten
 € 100.000,- voor mobility as a service
 € 1.000.000,- voor innovatie en ontwikkeling
Circa 57% van het budget is per eind 2021 gepland in projecten. In de gebiedsgerichte
realisatie en in mindere mate de shared services is nog ruimte om projecten te programmeren
voor de jaren 2022 en 2023.

BO MIRT afspraken november 2020
Aanvullend op de eerdere BO MIRT afspraken over het Uitvoeringsplan hebben de provincies
Noord-Brabant en Limburg in november 2020 met het Rijk afspraken gemaakt over de inzet van
rijksmiddelen in het Uitvoeringsplan. Overzicht:
BO MIRT afspraken Uitvoeringsplan
Minder Hinder 2020 t/m 2023
Werkgeversbenadering 2020 t/m 2022
Digitalisering overheden (Noord-Brabant)
Digitalisering overheden (Limburg)

Bedrag
(x € 1 miljoen)
€ 0,6
€ 3,2
€ 12,0
€ 3,3

Daarmee is alleen de rijksbijdrage aan het Uitvoeringsplan voor de werkgeversbenadering in
het jaar 2023 nog niet in BO MIRT afspraken vastgelegd.
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Gebiedsgerichte realisatie
OMSCHRIJVING

Om goed in te kunnen spelen op de specifieke opgaven van de verschillende regio's in NoordBrabant en Limburg, voeren we de smart-mobility-maatregelen gebiedsgericht uit. Dat betekent
dat we per regio een gebiedsanalyse gebruiken en de energie in de regio benutten om
afspraken te maken over een samenhangend pakket. We betrekken reizigers, werkgevers,
marktpartijen, kennisinstellingen en overheden om samen het optimale effect te bereiken.
Daarnaast voeren we regio-overstijgende projecten uit om het mobiliteitsnetwerk en de
(goederen-)corridors te versterken.
PLANNING EN VOORTGANG

Voortgang tweede helft 2021
Inmiddels zijn voor alle regio’s de eerste tranche maatregelenpakketten vastgesteld en zijn de
regio’s bezig met de uitvoering ervan. Ook lopen er ondertussen voorbereidingen voor een
tweede tranche aan maatregelenpakketten. Voor de regio Zuidoost-Brabant zal het tweede
tranche maatregelenpakket (2022) voorgelegd worden in de programmaraad van maart 2022.
Voor de overige regio’s met uitzondering van West-Brabant zullen deze tweede tranche
maatregelen-pakketten voorgelegd worden in de programmaraad van juni 2022.
Gebiedsgerichte
maatregelenpakketten

In voorbereiding

In uitvoering
2020

2021

Noord-Limburg

Tranche 2

West-Brabant

Tranche 2

Tranche 1

Hart van Brabant

Tranche 2

Tranche 1

Zuidoost Brabant

Tranche 2

Tranche 1

Noordoost Brabant

Tranche 2

Tranche 1

2022

2023

Tranche 1

Daarnaast zijn netwerk- en corridormaatregelen voorbereid en in uitvoering.
Netwerk- en corridor maatregelen

In voorbereiding

In uitvoering
2020

2021

2022

2023

Smart Logistics
 Veiligheid vrachtverkeer
 Efficiënt gebruik vrachtverkeer
 Spreiden en optimaliseren
vrachtverkeer van en naar de stad
 Adaptief gebruik infrastructuur
 Dataspoor
Verkeersmanagement
 Weggebruikers geleiden voor
optimale benutting
 Efficiënter gebruik van data en
tools voor Verkeersmanagement
 Aansturen verkeer met iVRI’s
Mobility as a Service
 Mobility Market fase A2 en N279
(afgerond)
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Belangrijkste resultaten




















Gebiedsgerichte maatregelenpakketten van alle regio’s vastgesteld en uitvoering gestart.
De gebiedsanalyse van de regio Noordoost-Brabant is opgesteld.
Samenwerkingsovereenkomst en penvoerderschap van de regio Noordoost-Brabant is
voorbereid.
Het plan van aanpak voor ouderen in het OV en MaaS (Noord-Limburg) is vastgesteld.
Er is een mobiliteitsmakelaar aangetrokken voor het Mobiliteitsportal project van de regio
Noord-Limburg.
Binnen het Mobiliteitsportal project van Noord-Limburg is gestart met een traject voor het
verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Grens en de Brem in
Gennep.
Het Smart Leisure project van de regio Hart van Brabant is gestart als onderdeel van het
strategisch plan 2021-2024 (be)leefbaar Brabant: Leisure for a better society smart leisure.
In de regio Zuidoost-Brabant is de werkgeversbenadering geïntensiveerd en zijn
voorbereidende stappen gezet om te komen tot mobiliteitsdeals/meerjarige
samenwerkingsafspraken met bedrijfsleven in Eindhoven Noordwest, Eindhoven Centrum
en De Kempen. Daarnaast hebben twee testritten voor Collectief Vervoer plaatsgevonden;
is gestart met de regionale opschaling van MaaS; is er een concrete uitvoeringsagenda
fietsstimulering forenzen opgesteld; zijn er e-bike probeeracties geweest en is de tijdelijke
mobiliteitshub Duynenwater Eersel met 300 e-bikes gerealiseerd voor medewerkers van
ASML.
De aanpak proeftuin handhaving plug-in hybride vrachtwagens is opgeleverd.
FTMAAS: de eerste drie transporteurs zijn live met Filologic TMS en hebben data voor
wegwerkzaamheden in de planning.
Het totaal aantal iVRI’s waar vrachtverkeer een streepje voor krijgt ligt in Brabant op ca. 40
(plus nog ca. 40 iVRI’s in Helmond).
De samenwerkingsovereenkomst Diensten Verkeerscentrale is ondertekend door alle
betrokken partners.
Multimodaal Netwerk Kader gestart in West-Brabant, Hart van Brabant, Noord-Limburg,
Noordoost- en Zuidoost-Brabant.
Regio’s staan in de rij voor Slim Sturen. Ook landelijke en Europese belangstelling:
presentaties op landelijk VM-IVRA event én op POLIS Annual Conference in Göteborg
’s-Hertogenbosch start met inzet serviceproviders voor informeren en verleiden
weggebruiker bij wegwerkzaamheden rotonde Postweg. Camera’s staan klaar voor filmpje.
Presentatie over inzet serviceproviders voor verkeersmanagement en de case Rotonde
Postweg in Regionale Verkeerskundige Teams
Gemeenten Breda, Eindhoven en Helmond gaan starten met stedelijk Incident
Management
Online GIS-viewers iVRI’s én Multimodaal NetwerkKader opgeleverd. Landelijk Tactisch
Team iVRI’s onder de indruk van aanpak, Groningen Bereikbaar roemt onze aanpak bij
hulp aan gemeenten bij uitrol iVRI’s.

Vooruitblik eerste helft 2022
 Vaststellen tweede tranche gebiedsgerichte maatregelenpakketten voor Hart van Brabant,
Noordoost-Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant door de regio’s en de
programmaraad SmartwayZ.NL.
 De gebiedsanalyse van de regio Noordoost-Brabant wordt gepresenteerd op de regiodag.
 In de gemeente Mook en Middelaar wordt gestart met een pilot van het actieplan voor
ouderen in het OV en MaaS.
 In januari 2022 wordt een doorstart gemaakt met het Mobiliteitsportal voor Greenport Venlo,
inclusief een toevoeging van component werkgeversaanpak.
 In Q1 2022 wordt in de gemeente Venlo een pilot gestart met iVRI’s en prioriteit voor
vrachtwagens.
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De eerste resultaten uit de regionale verkenning stadslogistiek Noord-Limburg worden
verwacht.
In Q1 2022 vindt een sessie met Tilburg plaats over slim sturen op vrachtverkeer in de stad.
De regio Hart van Brabant is bezig met een vergunningsstelsel voor LEV’s opstellen die half
maart ter besluitvorming wordt voorgelegd.
In Q1 2022 wordt in het kader van de werkgeversbenadering de intentieovereenkomst
ondertekend voor de mobiliteitsdeal Eindhoven Noordwest. Daarnaast wordt er gewerkt aan
mobiliteitsdeals in Eindhoven Centrum en De Kempen.
FTMAAS: begin 2022 worden de resultaten van de analyse door TU/e verwacht (zie
hierboven). Daarmee kan concreet de meerwaarde worden aangetoond en de reistijd die
wordt behaald.
Connected Transport Corridors (CTC): De logistiek begeleider heeft minimaal 3-5
transporteurs die gezamenlijk ca. 15 ritten per dag met connected voertuigen rijden
aangesloten in 3 regio’s. Hiermee schalen we het gebruik van de CTC-toepassingen in de
regio’s verder op.
Lancering van het bestelbeter.nu programma en tooling tijdens het SmartwayZ.NL Smart
Logistics event op 15 maart 2022.
Multimodaal Netwerk Kader gereed in West-Brabant, Hart van Brabant, Noord-Limburg,
Noordoost-en Zuidoost-Brabant
Presentatie over inzet serviceproviders voor verkeersmanagement bij omgevingsmanagers
provincie Noord-Brabant en deelopgaven SmartwayZ.NL
Evaluatie van en communicatie/brede kennisdeling inzet serviceproviders voor
verkeersmanagement Rotonde Postweg
Verkenning naar werkzaamheden en evenementen voor inzet serviceproviders voor
verkeersmanagement.
Verkenning met Bouwteam A2/N2 over inzet serviceproviders en samenwerking met
Brainport Bereikbaar bij werkzaamheden aan onderdoorgang A2/N2 in 2022.
Afstemming met Rijkswaterstaat over de inzet van serviceproviders bij werk in uitvoering en
evenementen
Start stedelijk Incident Management in gemeenten Breda, Eindhoven en Helmond. In het
totaalplan zit zowel stedelijk IM met de inzet van een IM-berger als ook de inzet van een
weginspecteur op het stedelijk IM-netwerk. Looptijd proef van 1 april 2022 tot en met 31
december 2023. Stap 1 is optimaliseren van het detectie-en meldingsproces tussen
Verkeerscentrale, politiemeldkamers, ANWB alarmcentrale en stedelijke wegbeheerders en
inrichten incidentenmonitor
Uitwerken projectplan efficiënter gebruik van data en tools op basis van 4 pijlers:
digitaliseren, versnellen, automatiseren en delen met weggebruikers.
Online omgeving GIS-viewers iVRI’s en areaal updaten aan de hand van feedback van
wegbeheerders.
Start campagne gedragsveranderingsstrategie in de vorm van customer journeys.
Kennisdeling iVRI’s: ondersteuning bij invulling functionaliteiten (Use Cases) iVRI’s, delen
van informatie met wegbeheerders in Noord-Brabant en Noord-Limburg m.b.t.
financieringsvoorwaarden 2e tranche iVRI’s, afstemming met Goed op Weg, ZuidNederlands VRI Overleg (ZVO) en iVRI-specialistenoverleg, afstemming met ministerie
over 2e tranche iVRI’s en aanvragen vanuit gemeenten.
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Regio
Samenvatting

ZUIDOOST BRABANT BRAINPORT BEREIKBAAR
Het programma Brainport Bereikbaar (BB) is als uitvoeringsorganisatie gestart op
1 januari 2021.
In de tweede helft van 2021 zijn de eerste uitvoeringsresultaten bereikt waaronder
een concrete uitvoeringsagenda gedragsverandering, testritten Collectief Vervoer,
start regionale MaaS opschaling, een concrete uitvoeringsagenda fietsstimulering
forenzen, E-bike probeeracties, tijdelijke mobiliteitshub Duynenwater met 300
e-bikes voor medewerkers ASML, en mobiliteitsscans BuaS.
Het programmabureau is operationeel waardoor 25 mensen part time werk maken
van de projecten op gebied van gedragsverandering, slimme mobiliteitsoplossingen
en ITS. De stuurgroep is met deelname triple helix operationeel. Voor financieel
beheer is de administratie bij penvoerder gemeente Eindhoven ingericht. Het
daadwerkelijk verkrijgen van subsidie en bijdrage voor 2021 is moeizaam verlopen,
maar wordt naar verwachting begin 2022 afgerond. De aanvragen voor subsidie en
bijdrage 2022 zijn in voorbereiding.
De eerste helft van 2022 zet Brainport Bereikbaar sterk in op uitbreiding van de
uitvoeringsresultaten. Alle projecten zijn gericht op resultaat op straat, diensten en
producten die goed ‘in de markt’ gezet kunnen en zullen worden. Om de
hoofddoelstelling te behalen, 16% van reizigers gebruikt de producten en diensten,
is veel aandacht voor implementatie en communicatie essentieel. Ook is er
geïnvesteerd in adequate monitoring & evaluatie (M&E), wat onder meer heeft
geleid tot een programmabrede M&E-aanpak.
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Voortgang

Projecten:

Gedragsverandering Brainport
o Projectstatus: Voorbereiding heeft plaatsgevonden, gaat in Q1 2022 in
realisatie
o Beschrijving: Gedragsveranderingsstrategie is vertaald in een verfijnde
uitvoeringsagenda met campagnes in de vorm van customer journeys,
instrumenten zoals de mobiliteitsdoos met focus op herkomstgebieden
(in aanvulling op de werkgeversaanpak dat focust op
bestemmingsbieden).

Werkgeversbenadering
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: eerste gebiedsdeal Eindhoven Noordwest voorbereid
zodat Q1 2022 een intentieovereenkomst gesloten kan worden, in
coöperatie met andere disciplines en gemeente Eindhoven, overige
gebiedsdeals (Eindhoven Centrum en De Kempen) in voorbereiding,
oriëntatie op/naar extra gebieden.

Collectief Vervoer/Business Lines
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Testritten uitgevoerd met 2 vervoerders op 3 trajecten.
Belemmering COVID-beperkingen, testen wordt begin 2022 hervat.

Innovatieve vervoersconcepten
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Herinzet Fabulos voor fase X in voorbereiding, zoektocht
naar andere trajecten gestart, liftzuilen de Kempen voorbereiding
productie en plaatsing opnieuw opgestart (door COVID-beperkingen
stilgelegen).

Regionale opschaling Mobility as a Service (MaaS)
o Projectstatus: In voorbereiding
o Beschrijving: Regionale opschaling MaaS in 15 gemeenten in gang
gezet.

Uitrol C-ITS
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Beperkte voortgang, ‘oude’ middelen regio (geen bijdrage
SmartwayZ.NL tot nu) worden in 2022 voor versnelling ingezet.

Smart Logistics inclusief bouwhubs
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Opening Bouwhub Eindhoven uitgesteld doordat
beleid/regelgeving door gemeente is vertraagd. Monitoring gebruik in
voorbereiding genomen. Afvalhub woonwijk Helmond als nieuwe
activiteit gestart.

Slimmer Fietsen
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Uitvoeringsstrategie voor fietsstimulering forenzen. In
2022 wordt onder meer ingezet op ontwikkeling van probeeracties met
e-bikes, inzet van een fietsstimuleringsapp en een structurele
campagne in samenwerking met Ons Brabant Fietst (Sjees). Ook is er
aandacht voor fietsstimulering bij studenten.

Tijdelijke P+R/regionale mobiliteitshubs
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Proeftuin met tijdelijke mobiliteitshub Duynenwater voor
medewerkers ASML is geopend. Planuitwerking regionale
mobiliteitshubs in voorbereiding (in samenwerking met projectteam A2
Randweg Eindhoven). In 2022 wordt een deelproject toegevoegd dat
inzet op een betere sturing op ontwikkeling van het totale netwerk van
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Organisatie

Budget

mobiliteitshubs (naast regionale mobiliteitshubs omvat dat ook lokaleen micro-hubs) en deelmobiliteit in Zuidoost Brabant.

Regionaal verkeersmanagement
o Projectstatus: In voorbereiding
o Beschrijving: In overleg met partijen uitvoeringsgericht plan van
aanpak gebiedsgericht verkeersmanagement BB 2022-2023 voor regio
Brainport maken en budget aanvragen.

Data en digitalisering
o Projectstatus: In voorbereiding
o Beschrijving: In afstemming met SmartwayZ.NL zijn databehoefte en
databronnen geïnventariseerd, dataplatform en dashboards zijn in
voorbereiding

Bestuurlijk verantwoordelijke: programmaraad SmartwayZ.NL en Poho
Mobiliteit Metropoolregio Eindhoven

Programmamanager: Paul Veelenturf, Iwan Arts

Adviserende stuurgroep met 6 bestuurders en 4 triple helix partners als
voorportaal bestuurlijk verantwoordelijken

Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg met managers vanuit SmartwayZ.NL,
gemeenten Eindhoven en Helmond en Programma ZO Slim Bereikbaar
Totaalbudget: € 5.057.000,Waarvan aandeel SmartwayZ.NL: € 1.334.300,Totaalbudget 2021 is geworden € 5.679.500 waarvan € 1.644.250 aandeel
SmartwayZ.NL. Begroting 2022 € 7.688.285, gevraagde aanvullende bijdrage
SmartwayZ.NL € 1.977.868.
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Regio
Samenvatting

NOORDOOST-BRABANT
In het afgelopen half jaar zijn in Noordoost-Brabant de volgende resultaten geboekt:

het eerste werkpakket is opgeleverd;

de samenwerkingsovereenkomst is voorbereid, waarbij de regio als penvoerder
optreedt;

de voorbereiding van werkpakket 2 is gestart;

De gebiedsanalyse is opgesteld.
De projectleiders/gemeenten konden nog geen voorschotten ontvangen omdat eerst
een proces voor penvoerderschap moet worden afgerond. Daarom zijn de projecten
slechts deels gestart. Voor werkpakket 2 is inhoudelijk verbinding gelegd met de
shared services op initiatief van de regio.
Komend half jaar:

Penvoerderschap is bij regio (RNOB) georganiseerd, incl. financiële handeling.
De beschikking is aangevraagd, nog niet afgegeven (bijdrageregeling,
aanmeldformulier, voorschotten);

Voortgang projecten is besproken;

De gevraagde inhoudelijke versterking/ondersteuning uitvoering werkpakket 1
in samenwerking met SmartwayZ.NL is nog niet georganiseerd. Inkooptraject
loopt nog. Er zijn wel sessies geweest met inkoper;

Voorbereiding concept werkpakket 2 (2022-2023) gestart. De contouren
hiervoor zijn al zichtbaar;

Verbinding leggen met bedrijfsleven;

Er is een ronde gemaakt langs gemeenten met kwartiermaker van
SmartwayZ.NL en programmamanager;

Er zijn extra overleggen geweest met SmartwayZ.NL programma’s als
Slim/gedrag, gedeelde mobiliteit en minder hinder;

De gebiedsanalyse is gepresenteerd op de regiodag.
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Voortgang

Organisatie

Budget

Projecten:

Ontsluiting data stedelijke bereikbaarheid
o Projectstatus: realisatie
o Beschrijving: Inzet van sensoren om beter te kunnen sturen in
mobiliteit, door real time data die beleidsmatig informatie oplevert en
gebruikers relevante verkeersinformatie stuurt

Werkgeversbenadering
o Projectstatus: realisatie
o Beschrijving: Uden en Meierijstad geven iov Brabants Mobiliteits
Netwerk (BMN) invulling aan werkgeversbenadering. Voor Heusden
betreft het de last mile van OV-halte naar bedrijventerrein, stimuleren
fietsgebruik werknemers.

Fietsstimulering
o Projectstatus: realisatie
o Beschrijving: Bicycle Oriented Development, Ontwikkelen van een
ontwerptool voor de stedelijke uitbreidingsopgave. Op basis van data
koppeling leggen tussen de verstedelijking en duurzame
mobiliteitsnetwerken.

Deelmobiliteit en verduurzaming
o Projectstatus: realisatie
o Beschrijving: Gedragscampagne om deelmobiliteit te stimuleren.
Samenwerkingen voor o.a. ontwikkeling dataplatform potentie
elektrische deelmobiliteit, coöperatieve deelauto's in wijken inzetten.

Stadslogistiek
o Projectstatus: realisatie
o Beschrijving: Slimme en schone bevoorrading van de binnenstad,
zero-emissie bevoorrading, zonder uitstoot en minimale
geluidsoverlast.

Verkeersmanagement
o Projectstatus: realisatie
o Beschrijving: Informeren, geleiden en sturen van verkeer tijdens
evenementen, naar strategische locaties en bij grootschalige
wegwerkzaamheden als onderdeel van de Minder Hinder aanpak.

Bestuurlijk verantwoordelijke: Poho ruimte, mobiliteit en wonen regio
Noordoost-Brabant

Programmamanager: Rian Snijder
Totaalbudget: € 716.846,Waarvan aandeel SmartwayZ.NL: € 375.491,-
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Regio
Samenvatting

Voortgang

Organisatie
Budget

NOORD-LIMBURG
Afgelopen half jaar is gestart met de inrichting van de organisatie en het opstellen
van plannen van aanpak voor de projecten. De zeer algemene
projectomschrijvingen en het ontbreken van het stakeholder-netwerk is oorzaak van
de beperkte voortgang. De regionale middelen zijn in maart 2021 na een langdurig
proces door de 8 colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde
Staten toegezegd. Momenteel is nog in onderzoek hoe de regionale middelen
beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van de projecten.
In de programmaraad van september 2021 zijn de plannen van aanpak vastgesteld.
De middelen van regio en provincie worden beschikbaar gesteld voor de uitvoering
via het Regiobureau Noord-Limburg. De eerste resultaten worden zichtbaar en
externe partners committeren zich aan de projecten.
Projecten:

Social Green
o Projectstatus: in voorbereiding
o Beschrijving: Met Social Green willen we de bereikbaarheid van de
bedrijventerreinen in de regio verbeteren door elektrische
deelvoertuigen aan te bieden.

Mobiliteitsportaal
o Projectstatus: realisatie
o Beschrijving: Het Mobiliteitsportaal heeft een focus op bedrijven in de
maakindustrie, agro en logistiek in de regio. Naast de bewustwording
onder de werkgevers en –nemers voor duurzaam vervoer is er
aandacht voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.

Ouderen en OV/MaaS
o Projectstatus: realisatie
o
Beschrijving: Een groot deel van de ouderen heeft moeite met het
reizen met het openbaar vervoer. Het Project richt zich op het
informeren van ouderen over de mogelijkheden en werking van o.a.
OV en MaaS.

Corridoraanpak
o Projectstatus: realisatie
o Beschrijving: Op de corridors Venlo en Gennep worden VRI’s uitgerust
als iVRI om het vrachtverkeer bij kruispunten te kunnen prioriteren.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van CTC-diensten om het
vrachtverkeer in de regio verder te optimaliseren.

Bestuurlijk verantwoordelijke: Trendsportal Mobiliteit & Logistiek

Programmamanager: Peter van Wijlick
Totaalbudget: € 2.242.521,Waarvan aandeel SmartwayZ.NL: € 984.861,-
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Regio
Samenvatting

HART VAN BRABANT
De eerste maanden zijn de maatregelen opgestart. Sommige projecten hebben wat
meer aanlooptijd gehad o.a. vanwege de beschikbaarheid van een projectleider.
Voor andere projecten moest nog een plan van aanpak opgesteld of
geconcretiseerd worden. Medio juli 2021 zijn alle projecten in uitvoering.
Komend half jaar worden de maatregelen uit werkpakket 1 verder uitgewerkt.
Gelijktijdig wordt een tweede werkpakket opgesteld dat voortbouwt op werkpakket 1.
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Voortgang



Projecten:

Ontsluiting data voor toepassing use cases mobiliteitsvraagstukken
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Het beter sturen van parkeerders naar beschikbare
parkeerplaatsen.
o Status Q4 2021: Eind 2021 zijn de sensoren en informatiepanelen
geplaatst. Begin 2022 wordt de software geïnstalleerd en ingeregeld.
Het project wordt Q1 van 2022 afgerond.
Multimodale goederenstromen
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Het gebruik van multimodale diensten opschalen door
regionale MKB en opschalen van de digitalisering van het voor- en
natransport in de regio.
o Status Q4 2021: selectie van ondersteunende partij die modal shift
mee gaat begeleiden. Dit wordt MCA (Multimodaal Advies- en
Coördinatiecentrum). Zij hebben een goed netwerk in de multimodale
wereld en veel praktijkkennis. Met beide terminal organisatie
voorbereidende gesprekken gevoerd (Tilburg en Waalwijk). In
Waalwijk wordt de voortgang enigszins belemmerd door de enorme
vertraging in de vergunningen voor de nieuwe locatie van de
binnenvaartterminal.

Logistieke ontkoppelpunten - Retourlogistiek
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Verkenning van de mogelijkheden voor het opzetten en
opschalen van logistieke ontkoppelpunten voor bouwlogistiek en
retourlogistiek in de regio Midden-Brabant.
o Status Q4 2021: voorbereidende gesprekken met STEC en o.a.
Midpoint Brabant Circulair hebben plaatsgevonden. Gekozen voor
focus op bouwhub concept in eerste instantie. Gericht op
retourstromen van bouwplaatsen en sloopprojecten. Inventarisatie
vindt plaats bij bouw- en sloopbedrijven. Mogelijke volgende focus op
stromen zijn consumentenproducten (e-commerce) en kleding/leer.

Stimuleren deelmobiliteit
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Het organiseren van deelmobiliteit, o.a. door het inrichten
mobiliteitshubs en afspraken ontwikkelaars rondom deelmobiliteit.
o Status Q4 2021: Het projectfiche is vertaald naar een plan van aanpak.
Hieruit is een projectteam ingericht. Tevens wordt een bredere schil
via een stuurgroep periodiek geïnformeerd. Er is gestart met een
verkenning van de ecosystemen, die in andere delen van Nederland
operationeel zijn of op het punt staan te worden gepresenteerd. Met
deze partijen zijn de inhoudelijke uitgangspunten en technieken
afgestemd. Met de provincie Noord-Brabant heeft afstemming
plaatsgevonden over het project in relatie tot de visie en uitwerkingen
van de provincie op het gebied van gedeelde mobiliteit.
o Op dit moment zijn we een vergunningsstelsel voor LEV’s (Light
Electric Vehicle) aan het opstellen dat we half maart 2022 ter
besluitvorming voorleggen aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Tilburg. Parallel daaraan wordt bekeken
wat een goede uitvoering van het vergunningsstelsel vraagt en hoe we
dit gaan organiseren.

Prioriteit actieve mobiliteit
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Systeem bepalen met een maximale impact voor de
verbetering van de doorstroming van de fietser en verkennen van het
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Organisatie
Budget

implementeren van dit systeem op de iVRI's op de snelfietsroute
Tilburg-Waalwijk (F261)
o Status Q4 2021: Vanuit inhoud en doelen is een matrix opgesteld met
technische, maatschappelijke en operationele doelen die we met het
systeem willen bereiken. Deze matrix is gevuld vanuit een
inventarisatie bij diverse leveranciers. Ook heeft afstemming bij andere
overheden plaatsgevonden die soortgelijke vragen oppakken (zoals
Utrecht en Overijssel). Nu wordt in beeld gebracht wat de winst door
implementatie van de systemen zal zijn voor de fietser (en eventueel
de voetganger). Hiermee kunnen beleidskeuzes worden gemaakt.
 Smart Leisure
o Projectstatus: In realisatie
o Beschrijving: Met Smart Mobility de bereikbaarheid van recreatieve
locaties verbeteren en duurzamer maken, o.a. door ontwikkeling van
middelen die bezoekers verleiden om op een ander moment of wijze
naar de locaties te reizen.
o Status Q4 2021: Project is, als onderdeel van het strategisch plan
2021-2024 (be)leefbaar Brabant: Leisure for a better society smart
leisure, gestart. Het strategisch plan wordt uitgewerkt tot concrete
acties voor Smart mobility. Het project loopt conform planning.

Bestuurlijk verantwoordelijke: Poho Mobiliteit regio Hart van Brabant

Programmamanager: Koen van Neerven
Totaalbudget: € 1.785.000,Waarvan aandeel SmartwayZ.NL: € 935.000,-
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Regio
Samenvatting

WEST-BRABANT
De focus lag het afgelopen half jaar op het aanjagen van projecten in de regio. Bij
de vertaling van het eerste werkpakket naar concrete projecten is gekeken waar de
meeste energie was om tot resultaten te komen. Daarnaast zijn met verschillende
instanties visieplaten gemaakt om concrete projecten voor de korte(re) termijn te
identificeren. Vanwege het effect van Corona op de verkeerssituatie is een aantal
lokale projecten vertraagd. Met gemeenten is verbinding gezocht met de regionale
en lokale agenda. Bovendien is extra capaciteit ingezet om tot projectbeschrijvingen
te komen. Ten behoeve van Smart Logistics zijn contacten gelegd en relaties
aangegaan binnen het bedrijfsleven. De focus ligt op early adopters en logistieke
platformen.
Het komend half jaar gaan we door met het aanjagen van projecten. De verwachting
is dat geïnitieerde projecten ook daadwerkelijk van start gaan. Dit geldt met name
voor een aantal Slim Sturen (geleiden van de weggebruikers) projecten. Daarnaast
ligt de focus op het samenstellen van het volgende werkpakket. Daarbij wordt vooral
gelet op het eigenaarschap en draagvlak vanuit de indieners. Waar het eerste
werkpakket veel logistieke projecten had, bevat het volgende werkpakket andere
mobiliteitsthema’s zoals een bewonersaanpak, gedragsverandering, hubs en
plattelands- en stadsdistributie. Daarnaast wordt in samenwerking met de shared
service invulling gegeven aan de minder hinder aanpak.
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Voortgang

Organisatie
Budget

Projecten:

Werkgeversaanpak/Mobiliteitsportaal
o Projectstatus: realisatie
o Beschrijving: Het activeren van werkgevers in hun betrokkenheid bij
bereikbaarheidsvraagstukken. Werkgeversbenadering in Breda,
Bergen op Zoom, Roosendaal en Moerdijk loopt. In Etten-Leur is deze
in opstart en in Oosterhout wacht dit op vaststelling van
uitvoeringsagenda mobiliteit. Daarnaast loopt de werkgeversbenadering rondom Renovatie Eerste Heinenoordtunnel (focus
op Moerdijk en Etten-Leur) en start de werkgeversbenadering rondom
renovatie A27 nu op (focus op Altena, Geertruidenberg, Oosterhout,
Breda). Plan voor werkgeversbenadering rondom Haringvlietbrug is
gemaakt en moet nog worden geaccordeerd (focus op Bergen op
Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht).

Real-time in car informatievoorziening
o Projectstatus: in voorbereiding
o Beschrijving: Directe communicatie met de weggebruiker over actuele
situaties, incidenten en omleidingen, bijvoorbeeld gekoppeld aan
bestemming weggebruiker of aan evenementen. Inzetten bijvoorbeeld
voor knooppunten Hoofdwegennet HWN. Uitrollen van CTC in-car
diensten. Op dit moment in gesprek met diverse gemeenten over de
inzet van iVRI’s.

Weggebruikers geleiden voor optimale benutting wegennet
o Projectstatus: in voorbereiding
o Beschrijving: Samenwerken met serviceproviders bij het informeren
van weggebruikers over files, wegwerkzaamheden, gewenste
omleidingsroutes, ongewenste sluiproutes, evenementen,
parkeermogelijkheden en incidenten. In 2021 is Slim Sturen toegepast
in Breda. In 2022 start vervolg Slim Sturen waarin gezocht wordt naar
locaties waar serviceproviders weggebruikers kunnen informeren over
sluiproutes, parkeermogelijkheden en gewenste routes voor
vrachtverkeer.

Control Tower Moerdijk
o Projectstatus: in voorbereiding
o Beschrijving: Voormelding ETA voor Moerdijk op basis van CTC
diensten. Daarna doorgroeien tot Control Tower voor het hele
havengebied. Via tower bundelen van ladingen en synchromodale
kansen. Afgelopen halfjaar beperkte energie op dit project. Eind Q1
2022 nieuwe gesprekken gepland met Port of Moerdijk.

Corridoraanpak West-Brabant/Breda
o Projectstatus: in realisatie
o Beschrijving: Afstemming opzetten tussen terminals, warehouses en
transporteurs en inrichten van duurzaam vervoer. Uitrollen van CTC
diensten. Afgelopen halfjaar is akkoord gegeven op de inzet van
verdubbelaar vanuit SmartwayZ.NL en is gestart met Logistieke
innovatie in proeftuin Hazeldonk

Bestuurlijk verantwoordelijke: Strategisch Beraad Regio West-Brabant

Programmamanager: Matthias de Visser (per 1 januari 2022)
Totaal budget: € 1.205.000
Waarvan aandeel SmartwayZ.NL € 605.000,-
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Innovatie en ontwikkeling
OMSCHRIJVING

We testen en ontwikkelen in een échte omgeving met échte gebruikers. We werken aan de
bouwstenen in het mobiliteitssysteem van morgen, maar zorgen dat die bouwstenen ook
vandaag al gebruikt kunnen worden. Daarbij kijken we naar techniek, gebruik, gedrag en
omgeving. Met deze test- en ontwikkelomgeving stimuleren we ontwikkeling bij
kennisinstellingen en bedrijven, wat bijdraagt aan het vestigingsklimaat. Tegelijkertijd krijgen de
overheidspartners inzicht in de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen voor het beheer en de
inrichting van de openbare ruimte.
PLANNING EN VOORTGANG

In de gehele breedte van het innovatie- en ontwikkelpakket van het Uitvoeringsplan lopen
projecten en initiatieven. Er zijn twee fiches in voorbereiding, Mobility Lab 2022 en Plan van
Aanpak kennisontwikkeling I&O. De laatste wordt verwacht in Q2 2022. Wat betreft het fiche
voor Mobility Lab, zal 2021 geactualiseerd worden voor 2022.
Innovatie en ontwikkeling

In voorbereiding

In uitvoering
2020

2021

2022

2023

Mobility Lab 2021
Mobility Lab 2022
MobilitymoveZ.NL (refresh PIN)
Team I&O (proces- en
projectmanagement)
Innovatief Verkeersmanagement
Internationalisering
Plan van Aanpak
kennisontwikkeling I&O
Belangrijkste resultaten
 I&O heeft per 1 januari 2022 121 initiatieven (projecten en activiteiten) waarbij het in
verschillende vormen betrokken is.
 Smart en Green Transport Delta is ondergebracht in DITM
 Mobility Lab 2021 eindevent is geweest
 Aanbesteding Innovatief Verkeersmanagement is afgerond, definitieve start vindt plaats in
Q1 2022.
 Eind Q4 2021 zijn alle iVRI’s uit de eerste tranche uitgeleverd op straat.
 In november 2021 is de veldproef MobilitymoveZ.NL uitgevoerd
 De aanbesteding van de dialoog en definitiefase Slim Sturen vervolg is afgerond
 In december 2021 zijn er GLOSA integratietesten uitgevoerd in Breda en Helmond
 Het projectfiche team Internationalisering is vastgesteld
 Van 11 tot en met 15 oktober heeft TNO binnen het TKI NL Smart Mobility project in
samenwerking met SmartwayZ.NL praktijktesten uitgevoerd in Tilburg. Er hebben twee
succesvolle praktijktesten plaatsgevonden met twee autonome vrachtauto’s op de
Burgemeester Letscherweg (N260) en de Burgemeester Brechtweg (N261).
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Vooruitblik eerste helft 2022
 Er wordt gestreefd naar één regionaal ontwikkelprogramma voor de in het groeifonds
toegekende innovatiedeel van de Brainportlijn en Smart Mobility Delta. Er is een
marktverkenning en een proces voor opzetten van een plan gestart.
 Mobility Lab 2022 opnieuw vormgeven met nieuwe partners. De Verkeersonderneming als
initiator en partner is gestopt als organisatie en ondergebracht in ‘Zuid-Holland Bereikbaar’.
Deze organisatie neemt Mobility Lab niet op in hun programma. Gesprekken lopen met
gemeentes om aan te haken.
 Met de uitlevering van de iVRI’s eind 2021 en een update van de applicaties zal in de
eerste helft 2022 de eerste tranche definitief afgerond zijn.
 In Q1 2022 wordt het eindrapport van de veldproef MobilitymoveZ.NL opgeleverd. Hiervoor
wordt in januari nog een laatste focusgroep gehouden.
 14 februari vindt de GLOSA pilot plaats, het project wordt dan in april 2022 afgerond.
 In de eerste helft van 2022 wordt het evaluatierapport Safety Analysis naar verwachting
opgeleverd. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe binnen Safety Analysis de stap naar
de deployment fase gezet kan worden.
 In 2022 wordt gestart met het zoeken naar aansluiting van meerdere partners van
SmartwayZ.NL aan team Internationalisering.
 Met de praktijkproef van het TKI NL Smart Mobility project is input opgehaald voor een
simulatiestudie. In het eerste kwartaal van 2022 worden de resultaten van de simulaties
verwacht. Het gehele project zal daarna afgerond worden.
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Shared services
OMSCHRIJVING

Door de kennis en kunde over verschillende Smart Mobility onderwerpen op landsdelig niveau
te bundelen, ontstaat een gezamenlijke basis en koers die ook aansluit bij de landelijke
krachtenbundeling. Deze kennis en kunde zetten we in voor:
 het inwinnen en beschikbaar stellen van structurele mobiliteitsdata;
 een gezamenlijke aanpak voor structurele gedragsverandering;
 het verder ontwikkelen van regionaal verkeersmanagement;
 afstemming over hinder bij grootschalige werkzaamheden;
 harmonisatie op het gebied van Mobility as a Service en Smart Logistics.
PLANNING EN VOORTGANG

Voortgang tweede helft 2021
Alle shared services, met uitzondering van Human Capital Agenda, hebben hun teams
georganiseerd conform het uitvoeringsplan. De teams delen kennis en kunde via de landelijke
krachtenbundeling en zetten deze in voor het ontwikkelen van basisproducten en advisering in
de regio’s en aan de SmartwayZ.NL-collega’s.
Shared services

In voorbereiding

In uitvoering
2020

2021

2022

2023

Data: Public Intelligence Team
Data: Data Insight Team
Data: Implementatieplan
data/digitalisering mobiliteitsdata
Brabant 2020 t/m 2023
Gedrag: Gezamenlijke
gedragsstrategie
Gedrag: Realisatie gedragsstrategie
Gedrag: Werkgeversbenadering
2020
Gedrag: Werkgeversbenadering
2021 e.v.
Gedrag: Reizigersbenadering (panel)
MaaS: Mobility Market Fase 1 en 2
Minder Hinder 2020
Minder Hinder 2021 t/m 2023
Basisafspraken BrabantStad
Human Capital Agenda
Belangrijkste resultaten
 Op de Dutch Design Week is de Mobiliteitsindex voor werkgevers gelanceerd.
 Om goed te kunnen samenwerken met partners aan structurele gedragsverandering is er
een portfolio opgesteld met mogelijke gedragsprojecten die uitgevoerd zouden kunnen
worden in de regio’s. Dit dient ter inspiratie om behoeften uit de regio’s op te halen.
 Er is een nieuw Reizigerspanel gebouwd door Moventem.
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Data Insights Team: Afgelopen halfjaar zijn er verschillende analyses van methodieken en
invloedsfactoren op kwaliteit en verkeersveiligheid opgeleverd in co-creatie met de
vraagsteller.
De eindrapportage van de Minder Hinder Tool is opgeleverd in Q3 2021.
In de tweede helft van 2021 was de Minder Hinder inzet vooral/wederom gericht op het
beleggen van een Minder Hinder pakket aan maatregelen bij het gebiedsteam WestBrabant, waarmee een basis is gelegd voor de Slim Reizen opgave van de A27 en andere
infra-opgaven.
Team Monitoring & Evaluatie (M&E) heeft in Q4 2021 het jaarrapport 2020-2021
opgeleverd, inclusief een duidelijke en toegankelijke praatplaat. Daarnaast is ook het
activiteitendashboard geactualiseerd (resultaten t/m Q3 2021), inclusief een handleiding
voor het activiteitendashboard.
Team M&E heeft een artikel gepubliceerd voor het CVS congres en heeft deze daar
gepresenteerd.
Samenwerkingsovereenkomst Verkeerscentrale Zuid-Nederland ondertekend door
Helmond, ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Eindhoven, provincie Noord-Brabant en
Rijkswaterstaat.
Borging Smart Mobility in netwerkorganisatie provincie Noord-Brabant loopt.
Strategische heidesessie met focus op werkzaamheden 2022 en marktontwikkelingen
binnen Verkeersmanagement
Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) Samenwerkingsagenda Smart Mobility
2021-2022 loopt
Positieve evaluatie Regionale Verkeerskundige Teams (RVT’s)

Vooruitblik eerste helft 2022
 De Mobilitieitsindex tool zal begin 2022 gemaakt en ingezet gaan worden. De
Mobiliteitsindex is een procesinstrument dat werkgevers inzicht biedt in waar de organisatie
staat in haar mobiliteitsmanagement, hoe zich dat verhoudt tot branchegenoten en hoe het
huidig mobiliteitsmanagement bijdraagt aan bedrijfs- en maatschappelijke doelen.
 Het portfolio met mogelijke gedragsprojecten zal verder worden aangevuld met reeds
uitgevoerde projecten.
 In de komende periode zal het Reizigerspanel weer gebruikt worden om vragenlijsten uit te
zetten over hun reisgedrag, motieven en weerstanden. Ook zal het panel opgeschoond
worden door inactieve leden te verwijderen en nieuwe leden te werven.
 In Limburg wordt invulling gegeven aan de Bereikbaarheidsaanpak door in het BO MIRT
extra budget te vragen voor een hinderaanpak door de bestaande uitvoeringsorganisaties.
 Team M&E streeft ernaar om de regie te nemen over de ex-ante evaluatie van de 2e
tranche gebiedsgerichte maatregelenpakketten en zal de regio’s hierbij ondersteunen.
 Op 3 februari 2022 start de lancering van het SmartwayZ.NL-spel uit de Groeten uit 2040
campagne. De Groeten uit 2040 campagne is in Q3 2021 gelanceerd.
 25 januari 2022: webinar Dag van de Slimme Logistiek. Op 15 maart 2022 volgt een fysiek
evenement.
 Team communicatie begeleidt de verschillende teams (I&O, Smart Logistics, M&E) met hun
inbreng tijdens evenementen, exposure op (social) media, artikelen, video-producties en
andere middelen passend bij het doel en de doelgroepen.
 Team Communicatie heeft een beeldbank en communicatiemiddelen toolkit ontwikkeld voor
de SmartwayZ.NL partners.
 Resultaten Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) Samenwerkingsagenda Smart
Mobility 2021-2022 worden verwacht voor het einde van 2022
 Verlenging opdracht Regionale Verkeerskundige Teams (RVT’s)
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Bijlage 1 Governance SmartwayZ.NL

Programmaraad Smartwayz.NL van 1 juli – 31 december 2021
Christophe van der Maat
Diana Beuting
Maurice Geraets
John Jorritsma
Monique List-de Roos
Mathijs Kuijken
Maarten van Gaans
Peter Pardoel
Daan Quaars
Jacqueline De Rijk-Heeren
Erik Ronnes
Marion Smit
Robert-Jan Smits
Yasin Torunoglu
Albert Veenstra
Vincent van der Werff

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, voorzitter
HID Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Executive Director NXP Semiconductors Nederland
Voorzitter Stichting Brainport
Wethouder mobiliteit gemeente Eindhoven
Voorzitter Poho Mobiliteit Metropoolregio Eindhoven
Gedeputeerde infrastructuur en Mobiliteit provincie
Limburg
Voorzitter SMART Logistics Centre Venlo
Netwerkprogramma BrabantStad
Bestuurslid Economic Board West-Brabant
Gedeputeerde Ruimte en Wonen provincie NoordBrabant
Directeur wegen en verkeersveiligheid/plv. DG
Mobiliteit Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Voorzitter Raad van Bestuur TU/Eindhoven
Wethouder wonen, wijken, werk en ruimtelijke
ontwikkeling gemeente Eindhoven
Directeur TKI Dinalog
Wnd. directeur Ruimtelijke Ordening Ministerie van
Binnenlandse Zaken
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Bijlage 2 Kompas SmartwayZ.NL
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