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Adviesnota raad
Committeren aan de Bereikbaarheidsagenda

Samenvatting

De Metropoolregio Eindhoven is, in nauw overleg met de betrokken partners, sinds 
begin dit jaar gestart met het opstellen van een zogenaamde Bereikbaarheidsagenda 
met als onderdeel een Bereikbaarheidsakkoord. Kortweg staat hierin de regionale 
mobiliteitsstrategie voor de komende jaren. De Bereikbaarheidsagenda behelst de 
gehele Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel. Het 
Bereikbaarheidsakkoord gaat vooral over het noordoostelijke deel van de regio 
(driehoek Eindhoven-Helmond-Veghel) naar aanleiding van het niet doorgaan van de 
Ruit. Dit zijn de gemeenten Asten, Best, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert- 
Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel.

Er zijn drie regionale overleggen geweest voor alle raadsleden vanuit de 
Metropoolregio Eindhoven (6 april, 20 mei en 23 juni 2016). Tijdens dit proces zijn de 
Bereikbaarheidsagenda en -akkoord tot stand gekomen zijn. Ons college heeft op 21 
juni 2016 ingestemd met de principes van de Bereikbaarheidsagenda. Op 23 juni heeft 
ons college de intentieovereenkomst voor de uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda 
ondertekend en ingestemd met de principes die hierin staan. Over de (inhoud van de) 
Bereikbaarheidsagenda is uw raad op 29 juli 2016 geïnformeerd middels een 
raadsinformatienota (volgnummer 16bs00427).

Omwille van onderhandelingen tussen de regio en de provincie, is het van belang dat 
alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven de systematiek van de 
Bereikbaarheidsagenda ondersteunen en zich dit jaar op uniforme wijze committeren 
aan de Bereikbaarheidsagenda. Hoe meer gemeenteraden van de Metropoolregio de 
systematiek onderschrijven, hoe meer draagvlak er gecreëerd wordt voor de 
onderhandelingen tussen de regio en de provincie.

Beslispunten

1. Onderschrijven van de principes en de ambities van de Bereikbaarheidsagenda: 
Connectiviteit (goede verbindingen met andere regio's via spoor, lucht, water 
en weg), Co-modaliteit (stimuleren van slimme individuele vervoerskeuzes), 
Smart mobility (gebruik maken van nieuwe technieken en methoden om 
efficiënter gebruik te maken van bestaande en nieuwe mogelijkheden om de 
mobiliteitsvraag te spreiden) en Samenwerking (regionale verantwoordelijkheid 
levert het hoogste rendement op);

2. Instemmen met de beoogde intergemeentelijke werkwijze, waarbij de 
samengestelde maatregelenpakketten als een goed vertrekpunt worden 
geaccepteerd en waarbij zo nodig verbeteringen doorgevoerd kunnen worden 
in de Bereikbaarheidsagenda;

3. Instemmen met de beoogde intergemeentelijke werkwijze om op sub-regionaal 
niveau adaptief verbeteringen te programmeren, uit te voeren en te co- 
financieren, en het accepteren van de samengestelde maatregelenpakketten 
als een goed vertrekpunt hiervoor;



4. Ondersteunen van de inrichting van een Smart Mobility landingsplaats
(proeftuin voor nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van slimme 
mobiliteit) waar de regio haar maatschappelijke partners uitdaagt om 
innovatieve technieken en diensten in praktijk te brengen, gericht op het 
slimmer en efficiënter maken van de regionale mobiliteit.

Inleiding

In het najaar van 2015 is door de provincies Noord-Brabant en Limburg en de 
regionale partijen in Zuid-Nederland gezamenlijk het Bidbook 'Bereikbaarheid Zuid- 
Nederland; samen, slim, robuust' opgesteld. Dit Bidbook was in het Bestuurlijk 
Overleg Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (BO MIRT) van 
november 2015 de inbreng van Zuid-Nederland voor afspraken met de Minister van 
Infrastructuur en Milieu over de aanpak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. Het Bidbook werd opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer om tot 
een 'gedragen maatregelenplan' te komen, nadat de provincie Noord-Brabant besloten 
had het project 'De Ruit' niet uit te voeren.
De regio Zuidoost-Brabant (de Metropoolregio Eindhoven) nam de opdracht op zich 
om een maatregelenpakket op te stellen voor het oostelijk deel van Brainport. Het 
bleek door tijdgebrek niet mogelijk een maatregelenpakket op te nemen in het 
Bidbook zelf. Daarom werd in het Bidbook volstaan met het vermelden van de 
uitgangspunten op basis waarvan het multimodale maatregelenpakket voor Zuidoost- 
Brabant moest worden samengesteld. Het pakket moest in de vorm van een gedragen 
regionaal Bereikbaarheidsakkoord beschikbaar zijn uiterlijk in juni 2016 (pagina 37 
van het Bidbook).
Al snel na aanvang van de voorbereidingen voor het akkoord werd tijdens het 
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van de Metropoolregio Eindhoven 
besloten om de scope van het maatregelenpakket van het studiegebied van De Ruit 
uit te breiden tot het gehele Metropoolregio Eindhoven-gebied. Dit maakt binnen én 
buiten de regio nog duidelijker dat de regionale partners het zeer belangrijk vinden 
om bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Zuidoost-Brabant gezamenlijk en 
integraal aan te pakken en op te lossen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Bidbook Bereikbaarheid Zuid Nederland, 2015 
VerkeersCirculatiePlan (VCP) Veldhoven, 2007

Beoogd effect

De bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio verbeteren door te committeren aan 
de bereikbaarheidsagenda en de daaruit vloeiende realisatie van het samenhangend 
maatregelenpakket. Tevens versterkt de mobiliteitsstrategie de regionale 
samenwerking wat leidt tot meer draagvlak voor regionale verkeersprojecten en meer 
subsidiemogelijkheden.

Argumenten

1.1. Het committeren aan de Bereikbaarheidsagenda is van belang voor de 
regionale samenwerking
Samenwerking biedt kansen in de regio op gebied van mobiliteit op de thema's 
Connectiviteit, Co-modaliteit en Smart Mobility. Het geeft de mogelijkheid om 
mobiliteitsmaatregelen effectiever en efficiënter te realiseren en daarmee de 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te vergroten. Veel mensen in de regio doen 
voor hun verplaatsingen immers een beroep op het gehele daily urban system 
(dagelijks stedelijk systeem). De samenwerking in de regio maakt het mogelijk om
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gezamenlijk aanvullende financiële mogelijkheden te onderzoeken bij de provincie, bij 
het Rijk en de Europese Unie.

Veldhoven is een onlosmakelijk onderdeel van de Brainportregio. Het is belangrijk dat 
Veldhoven goed bereikbaar blijft, onder meer vanwege de aanwezige en toekomstige 
hoogwaardige bedrijvigheid. Ook is een goede bereikbaarheid van belang voor een 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

1.2 De principes van de bereikbaarheidsagenda leiden tot regionaal gedragen 
slimme en duurzame oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen 
Zoals bij 1.1. aangegeven biedt de Bereikbaarheidsagenda kansen op gebied van 
Connectiviteit, Co-modaliteit, Smart Mobility en Samenwerking die de bereikbaarheid 
en leefbaarheid kan vergroten.

Toekomstige projecten en opgaven kunnen met deze principes een plek krijgen in de 
adaptieve Bereikbaarheidsagenda. Bijsturing van de Bereikbaarheidsagenda op basis 
van nieuwe inzichten blijft mogelijk. Tenslotte geeft de regio met deze principes een 
gezamenlijk signaal af richting de provincie.

1.3. Het maatregelenpakket is een uitgangspunt voor de regionale samenwerking 
bij uitvoering van de bereikbaarheidsagenda
De projecten die zijn opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda hebben een regionale 
impact. Het Bereikbaarheidsakkoord (onderdeel van de Bereikbaarheidsagenda) is met 
name opgesteld als alternatief voor 'de Ruit'. Het voormalige SRE heeft middelen 
gespaard (C 55,75 mln) voor realisatie van 'de Ruit'. Deze middelen zijn overgegaan 
naar de provincie. Echter, de provincie is bereid deze middelen bij een akkoord in de 
regio in te zetten voor de financiering van deel 3 van het uitvoeringsprogramma, zoals 
opgenomen in het rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden. De opgenomen 
maatregelen in deel 3 vinden vooral plaats in het gebied van de driehoek Eindhoven- 
Helmond-Veghel. Ook zijn er enkele regionale niet-infrastructurele maatregelen 
opgenomen in deel 3, zoals een regio brede werkgeversaanpak.

In Veldhoven is één maatregel in deel 3 opgenomen:
1. Fietsroute De Run-High Tech Campus Eindhoven-Geldrop, inclusief aantakking 

op de slowlane.

In de overige maatregelenpakketten, specifiek voor Veldhoven van belang, zijn de 
volgende maatregelen benoemd:

1. Verbetering doorstroming A67 Eersel-De Hogt;
2. Verbetering doorstroming A2/N2 Randweg Eindhoven tussen De Hogt en 

Leenderheide (met name capaciteitsuitbreiding knooppunt Leenderheide)
3. Snelfietsroute Eersel-Steensel-Veldhoven-Eindhoven;
4. Fietsstructuur rond ASML-MMC;
5. Stallingsvoorzieningen op knooppunten en nabij haltes;
6. (H)OV-doorstroom as Veldhoven-Steensel-Eersel richting Reusel;
7. HOV NS-Best-Airport-Veldhoven-De Run;
8. Aanleg Westparallel en Nulplus (maatregelen Gebiedsakkoord N69);
9. Kempenbaan West en Kempenbaan Oost;
10. Verbetering doorstroming rotonde De Dom-Heerbaan;
11. Multimodaal knooppunt De Kempen nabij Eersel en/of P+R Veldhoven De Run.

Het VCP 2007 wordt in 2017 geactualiseerd naar een Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP). Daarin wordt rekening gehouden met de maatregelen uit de 
Bereikbaarheidsagenda. In het proces naar een geactualiseerd GVVP wordt uw raad 
betrokken.
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1.4. Een Smart Mobility Landingsplaats zorgt voor een slimmer en beter 
functionerend mobiliteitssysteem
Met de landingsplaats worden bedrijven en kennisinstellingen in de regio uitgedaagd 
om innovatieve technieken en diensten in de praktijk te brengen. Smart mobility loopt 
uiteen van gebruik maken van nieuwe technieken, nieuwe of aangepaste 
vervoermiddelen tot het toepassen van innovatieve aanpassingen aan wegen en 
fietspaden en het anders organiseren van mobiliteit. Door in te stemmen met de 
oprichting van de landingsplaats kan Veldhoven (sneller) gebruik maken van de 
nieuwe ontwikkelingen en technieken en eventuele subsidiemogelijkheden.

Kanttekeningen en risico's

2.1. Financiering is nog onduidelijk
Dit voorstel heeft nog geen directe financiële gevolgen voor de gemeente Veldhoven. 
De maatregelen van deel 1 van het uitvoeringsprogramma hebben niet direct 
betrekking op gemeente Veldhoven met uitzondering van één maatregel 
(slowlane/fietsoute). Voor de slowlane is budget beschikbaar. Bij verdere uitwerking 
moet blijken of dit voldoende is.

Voor de meeste Veldhovense maatregelen in de Bereikbaarheidsagenda geldt dat deze 
nog verder moeten worden uitgewerkt en onderzocht alvorens een (eventuele) 
onderbouwde raming kan worden gegeven van de financieringsbehoefte. Uw raad 
spreekt zich in dit voorstel in financiële zin alleen uit voor het actief zoeken naar 
middelen op de eigen meerjarenbegroting en het in beeld brengen van 
financieringsmogelijkheden van derden in de vorm van subsidies en bijdragen. 
Inschatting is dat deze opgave voor veel maatregelen nog geruime tijd vergt. In een 
later stadium wordt, indien geen of onvoldoende budget voorhanden is, voor elk van 
de maatregelen waarvoor de gemeente Veldhoven verantwoordelijk is, een 
financieringsvoorstel worden voorgelegd aan de raad.

2.3 Snelheid totstandkoming Bereikbaarheidsagenda
Het regionale proces is in een erg hoog tempo doorlopen, waardoor niet overal de 
volledige besluitvormingsprocedure is doorlopen en het inspraakproces minimaal was. 
De Metropoolregio Eindhoven legde een deel van de inspraak bij de gemeenten zelf 
neer. Vanwege de dynamiek in het proces (met name de steeds veranderende inhoud 
en de snelle totstandkoming) heeft geen lokale inspraak plaatsgevonden. Wel zijn 
partners als Brabantse MilieuFederatie en Fietsersbond bij de totstandkoming van de 
Bereikbaarheidsagenda betrokken. Bovendien is bij de daadwerkelijke uitvoering van 
een maatregel vaak ook nog sprake van een inspraakproces.

Financiën

Met de ondertekening van het Bereikbaarheidsakkoord tekent de gemeente een 
intentieverklaring om maatregelen waar Veldhoven (mede) verantwoordelijk voor, is 
te financieren. Het betreft een principe-afspraak, op dit moment is immers nog geen 
beeld van de financieringsopgave voor de gemeente Veldhoven. De 
Bereikbaarheidsagenda heeft een looptijd van 2016 t/m 2030. Voorgesteld wordt om 
in toekomstige meerjarenbegrotingen middelen te zoeken voor financiering van 
maatregelen die primair betrekking hebben op de gemeente Veldhoven. Als voor een 
dergelijke maatregel budget noodzakelijk is -dat niet uit een reeds gereserveerd 
budget kan komen-, wordt dit aan de raad voorgelegd. Zie ook kanttekening 2.1.

Communicatie en samenspraak

Gedurende de totstandkoming van het Bereikbaarheidsakkoord en de 
Bereikbaarheidsagenda zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd waar, naast de 22 
gemeenten (de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven plus Veghel) en de
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provincie Noord-Brabant, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, werkgevers en 
raadsleden voor waren uitgenodigd. Ook zijn partners als Brabantse MilieuFederatie en 
Fietsersbond bij de totstandkoming van de Bereikbaarheidsagenda betrokken. Na 
ondertekening van de intentieovereenkomst is op 23 juni gecommuniceerd middels de 
pers en media door de Metropoolregio Eindhoven. Tenslotte heeft op 18 oktober een 
presentatie over de Bereikbaarheidsagenda, voorafgaand aan de fractievergaderingen, 
plaatsgevonden.

In de volgende fase van de Bereikbaarheidsagenda wordt de raad, bij relevante 
ontwikkelingen, geïnformeerd over de voortgang.

Voor de toekomstige communicatie over de Bereikbaarheidsagenda, het 
Bereikbaarheidsakkoord én alle andere onderdelen van het Bidbook Bereikbaarheid 
Zuid-Nederland is de programmanaam SmartwayZ.nl bedacht. In correspondentie en 
andersoortige communicatie wordt van deze naam gebruik gemaakt.

Uitvoering | planning

Planning en uitvoering van de regionale maatregelenpakketten wordt een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij intergemeentelijke samenwerking het 
uitgangspunt is. Voor de procesbegeleiding wordt aangestuurd op het instellen van 
een compacte, professionele regionale programmaorganisatie. De 
programmaorganisatie krijgt als taak de adaptieve meerjaren programmering te 
beheren en de voorbereiding en uitvoering van projecten te coördineren. Bovendien 
ondersteunt ze de werkzaamheden van de stuurgroep/werkplaats. De bemensing van 
de programma-organisatie is een taak van de gemeenten. Veelal zal gebruik worden 
gemaakt van de eigen ambtelijke capaciteit bij de gemeenten, maar ook de eventuele 
beschikbare capaciteit bij de Metropoolregio Eindhoven wordt in de bemensing 
betrokken. Per 1 oktober aanstaande is een ambtelijke kwartiermaker aangesteld die 
de programmaorganisatie aan het voorbereiden is.

Bijlagen

1. Rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden met getekende 
intentieovereenkomst (15 juli 2016)

2. Bidbook Zuid Nederland (2015)

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als bespreekstuk te agenderen 
voor de besluitraad op 13 december.
POHO zegt toe de technische vragen van Samenwerkend Veldhoven inzake de 
financiën en afbeeldingen schríftelijk te verwerken in de "reactie college n.a.v. 
behandeling in oordeelsvormende raad".

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De technische vragen van Samenwerkend worden z.s.m. beantwoord nadat deze 
ontvangen zijn, en beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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