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Bereikbaarheid Zuid-Nederland 

 
 
 
Bidbook 

 

Bereikbaarheid Zuid-Nederland: 

 

Samen, slim, robuust 

 
Nu voor ZO Brabant de  

stap zetten naar concrete 

bereikbaarheidsagenda 

als basis voor akkoord. 

 
https://vimeo.com/143316202  

 

 

https://vimeo.com/143316202


Smart Mobility 

ITS 

InnovA58 

A2-Zuid 

onderzoek 

A2-Randweg 

onderzoek 

A67 verkenning Bereikbaarheids

-akkoord ZO 

N279 A58 Tilburg-

Breda Slimste oplossing Tilburg-

Breda 

Uitrol netwerk 

Gebruiker centraal 

Toepassingen 

Standaarden, kennis 

2x3 Annabosch-Galder 

2x3 Tilburg-Eindhoven 

Innovatie: LCC, Energie/Milieu,  

ITS-smart 

ITS 

Leenderheide – Geldrop 

Geldrop – Asten 

Toe-/ afritten 

Zaarderheiken  

Leenderheide-Weert Noord 

MIRT-onderzoek 

MIRT-onderzoek, na 

monitoring 

ITS 

Ongelijkvloerse aansluitingen 

Omleiding Zijtaart  

(incl nieuwe aansluiting A50) 

Omleiding Dierdonk 

Versterken randen 

Co-modaal: ITS/smart, 

knooppunten, HOV, fiets 

bundeling verkeer 

 
 

Deelopgaven Bidbook 2015 
 



 
 
Strategie : co-modaliteit 

 
 



 
 
Strategie : wegen aan rand geschikt 

voor afwikkeling regionaal verkeer 

 
 



 
 
Strategie : verkeer uit regio naar rand 

 
 



 
 
Strategie : bundelen en managen 

 
 



 
 
Basis: regionale visie mobiliteit 

 
 
 

 

 

 

visie mobiliteit en mobiliteitsinnovaties 

 

 

extern  

bereikbaar 

 

intern 

bereikbaar 

(daily urban 

system) 

 

quality  

of  

life 

smart 

mobility 

ontwikkelen 

en 

toepassen 

waarde 

toevoegen 

aan  

overige 

ambities 



 
Uitwerking: per regio 

 
  
 

 

 

 



 
 
Proces  

 
  

 

 

 

Versnellings-
bijeenkomst 

Ontwikkel- 

traject 

Fusie-
bijeenkomst 

eind 

bijeenkomst 

Vaststelling  

in raden 

begin maart 2016 mei 2016 oktober 2016 

concept 

bereikbaarheids

akkoord 

juni 2016 



 
 
Bereikbaarheidsakkoord:  Proces 

 
  Stakeholders 

 Samenspraak 

 Sturing 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Overige 
stakeholders 

raadsleden 

22 Regio-
bestuurders 

Provincie, 
RWS 

Werkplaats 

(7 leden) 

BZW, 
BMF, FB,  

Plf NO-corr 
TUe, AM-NL, 
Hermes, … 

Versnellings-
bijeenkomst 

Ontwikkel- 

traject 

Fusie-
bijeenkomst 

eind 

bijeenkomst 

Vaststelling  

in raden 

concept 

bereikbaarheids-

akkoord 



Versnellings-
bijeenkomst 

Ontwikkel- 

traject 

Fusie-
bijeenkomst 

eind 

bijeenkomst 

Vaststelling  

in raden 

Bereikbaarheidsakkoord:  Proces 

Interactieve 
sessie met 

alle 
stakeholders 
(1 dagdeel) 

Interactieve 
sessie met 

alle 
stakeholders 
(1 dagdeel) 

Meerdere 
deelsessies 

thema/deelgebied 
met kleiner aantal 

gericht uit te 
nodigen 

stakeholders 

Concept 
bereikbaar

heids 
akkoord 

1e  proeve 
bereikbaar

heids 
akkoord 

contouren 
bereikbaar

heids 
akkoord 



Proces activiteitenkalender 
februari maart april mei juni 

data 22 februari 4 maart / 7 maart Maart/april 20 mei 23/24 juni 

activiteit ambtelijke 
versnellingssessie 

Bestuurlijke 
versnellingssessie 
met stakeholders 

Ontwikkelsessies 
per thema en 
deelgebied 
Ambtelijke 
fusiesessie 

Bestuurlijke 
fusiebijeenkomst 

Bestuurlijke 
eindbijeenkomst 
over resultaat 

deelnemers 22 gemeenten Bestuurders, 
raadsleden, 
stakeholders 

Gericht 
betrokkenen 
uitnodigen 

Bestuurders, 
raadsleden, 
stakeholders 
 

Bestuurders, 
raadsleden, 
stakeholders 
 

Werkplaats 17 februari 25 maart 20 april 26 mei 

Poho 1 februari 4 april 

Producten 
 

Schets opgaven 
bereikbaarheids-
agenda (BA) 

Tussenproducten per 
thema en deelgebied 
(van visie naar 
maatregelen) 

Eerste concept 
bereikbaarheidsag
enda 

Eindconcept 
bereikbaarheids- 
agenda 

Bereikbaarheids-
akkoord  

Versnellings-
bijeenkomst 

Ontwikkel- 

traject 

Fusie-
bijeenkomst 

eind 

bijeenkomst 

Vaststelling  

in raden 

(oktober) 



Bestuurlijke werksessies:  opzet 

Goed voorbereid (door 
team) en gefaciliteerd 

bespreken van thema’s en 
deelgebieden in enkele 

gespreksrondes 

Overige 
stakeholders 

raadsleden 

22 Regio-
bestuurders 
Provincie, 

RWS 

Werkplaats 

(7 leden) Thema 1 Thema 2 Thema 3 

Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 



Bereikbaarheidsakkoord:  Proces 

Bidbook 2015 

Regionale Visie 
Mobiliteit 

Concretiseren van 
co-modaliteit en 
smart mobility 

(netwerken  
deelgebieden) 

Maatregelen 

Projecten 

initiatieven 

Voorbereiding versnellingssessie eind februari door ambtelijk team 

Inspanning team in komende drie weken gericht 
op deze concretisering: 
- Op basis van huiswerk dat er al ligt 
- Zodat deelnemers aan de versnellingssessie goed 

voorbereid beginnen 
- Om maatregelen te kunnen sorteren en prioriteren 
- Met beeldende informatie en kaartmateriaal 

• ….. 
• ….. 
• ….. 
• … 



 
 
Bereikbaarheidsakkoord:  Inhoud 

 
Concrete maatregelen prioriteren en faseren: 

 Thema’s 

 Innovatie smart mobility 

 Auto netwerkmaatregelen 

 HOV prioriteiten 

 Schaalsprong fiets netwerk 

 Leefkwaliteit / inpassing 

 

 

 

 

Geografisch 

• Deelgebied Oost 

• Deelgebied Midden 

• Deelgebied West 

 

 

 
 

 

 



 
 
 


