
Beantwoording technische vragen CDA inclusieve mobiliteit 

 

 

1 Welke initiatieven/ projecten heeft de provincie in de afgelopen 4 jaar ontwikkeld op het gebied van 

doelgroepenvervoer en/of inclusieve mobiliteit? 

 Via de aanbestedingen van nieuwe ov-concessies zijn eisen gesteld aan de in te zetten 

bussen op het vlak van toegankelijkheid conform de richtlijnen van CROW.  

 Geprioriteerde Haltes zijn in het verleden (tot en met 2014) al toegankelijk ingericht als 

onderdeel van een landelijk programma. 50% van de haltes is daarmee toegankelijk gemaakt 

voor visueel en/of lichamelijk gehandicapte reizigers. Hiermee is Noord-Brabant koploper in 

Nederland  

 De provincie heeft een Handboek voor aanleg en ontwerp van haltes ontwikkeld, dat is 

gedeeld met de andere wegbeheerders, met als doel de aandachtpunten en eisen t.a.v. het 

toegankelijk maken van haltes onder de aandacht te brengen. 

 Er zijn Samenwerkingsovereenkomsten regiotaxi gesloten met regiogemeenten en 

vervoerders. De regiotaxi regio’s krijgen jaarlijks een provinciale Samenwerkingsbijdrage ( € 

1mln/jaar). In West-Brabant zijn met dit geld diverse projecten op het gebied van mentale 

toegankelijkheid uitgevoerd. In 2016 hebben circa 1.400 personen deelgenomen aan de 

verschillende projecten. Bezoekers konden bij dergelijke projecten kosteloos een persoonlijke 

ov-chipkaart aanvragen, hiervan maakte 79% gebruik. 

 Daarnaast heb je ook de Meedoen pas, voor minima in Tilburg, als onderdeel van de 

Meedoen regeling. Dit is een aanbod van Arriva. Je krijgt voor € 100,00 een abonnement om 

een jaar lang te reizen in alle bussen van Arriva in Tilburg. Het gaat om alle stadslijnen (1 t/m 

9, buslijn 141, 142 en 143 én schoolliner 601). 

 In opdracht van onder andere de provincie werkt Stichting Zet aan diverse projecten om de 

lokale mobiliteitsbehoefte bij diverse doelgroepen en het aanbod in kaart te brengen, zoals in 

de gemeente Wernhout.  

 Tariefproducten voor jongeren en leeftijdskorting. Door Brabantse jongeren en ouderen 
korting te bieden op reizen met het regionaal ov beoogt de provincie de deelname van deze 
groepen aan het maatschappelijk verkeer te vergemakkelijken door het reizen betaalbaar te 
maken. Als deze groepen een dalkortingsprodukt hebben aangeschaft , dan mogen zij de 
korting van 40% stapelen met de leeftijdskorting1  
 

2 Welke maatregelen heeft de provincie voorgesteld en/of genomen om ov-vervoer voor 

gehandicapten te verbeteren?  

 Momenteel loopt de door de provincie gesubsidieerde pilot ‘Sportvervoer’ voor gehandicapte 

sporters. Doel hiervan is om de sporters op tijd te brengen en halen naar de trainingen door 

aanpassen van de systeemeisen van de regiotaxi.  

 Arriva biedt de Voor Elkaar pas aan, met daarbij extra begeleiding (via app, telefonisch) voor 

reizigers die anders gebruik zouden maken van het doelgroepenvervoer. 

https://www.arriva.nl/zakelijk/zakelijk-reizen/voorelkaarpas.htm. 

 Hiermee kunnen leerlingen uit het bijzonder onderwijs, maar ook andere doelgroepen, zoals 

Wmo’ers,  zelfstandig met het reguliere ov leren reizen met een (tijdelijke) begeleider. Dit is ook 

één van de projecten waar de provincie bij betrokken is via de regiotaxi regio’s.  

 De provincie is in overleg met  Hermes over de inzet van  reismaatjes voor de begeleiding van 

leerlingen in het bijzonder onderwijs in de regio Zuidoost-Brabant. 

 

                                                
1 Jeugdmaandabonnement: € 87,60 per maand voor onbeperkt reizen door Brabant (alleen 12-18 jaar). (Reductietarief 

€65,70 voor 16- en 17-jarigen). 
Leeftijdskorting: reizigers van 4 t/m 11 jaar en 65+ krijgen landelijk een korting van 34%. In Brabant geldt dat ook voor 
reizigers van12 tot en met 18 jaar. 
Dalurenkorting. Alle reizigers krijgen voor € 11,70 per jaar 40% korting in de daluren. Deze korting mogen zij stapelen met de 
leeftijdskorting. 

https://www.arriva.nl/zakelijk/zakelijk-reizen/voorelkaarpas.htm


  



3 Welke maatregelen heeft de provincie voorgesteld en/of genomen om ov-vervoer voor ouderen te 

verbeteren?  

 Tariefprodukten voor jongeren en ouderenkorting: zie hierboven bij antwoord op vraag 1. 

 De route van lijn 9 is vorig jaar aangepast om het Pieter Eiffhuis, een woonzorgcomplex voor 

senioren in Eindhoven Noord, weer van goede verbindingen met het Catharinaziekenhuis te 

voorzien. In Eindhoven wordt voor 2019 en verder ook gezocht naar slim te lokaliseren flexhaltes 

voor het reizen met Bravo-flex.  

 In Breda rijdt op dit moment wijkbus 3. Belangrijk doel van deze wijkbus was het bieden van een 

vervoersmogelijkheid voor senioren en voor WMO-gerechtigden in Breda Zuid, onder andere de 

beide Bredase ziekenhuizen en een aantal verzorgingstehuizen. Na een proefperiode van 2 jaar, 

bleek het aantal gebruikers uit de doelgroep, met name in het gebied waar de wijkbus voor 

bedoeld was, te laag om de hoge kosten van het vervoer nog langer te rechtvaardigen. Om deze 

reden stopt deze wijkbus per 9 december as.  

 Bij de pilot met Bravoflex in Helmond zijn naast de bestaande fysieke haltes ook virtuele haltes 

aangewezen zoals het ziekenhuis en verzorgingshuizen. De Bravoflex-projecten zijn juist ook voor 

senioren/minder mobiele reizigers aantrekkelijk, omdat overstappen niet langer nodig is en 

vanwege het persoonlijk contact met de chauffeur. 

 

4 Is er concreet enig initiatief geweest om het inrijden (inladen) van een rolstoel/ rollator /kinderwagen 

etc. in een lijnbus te vergemakkelijken? 

Ja: 

 In onze Bestekken bij de ov-concessies stellen wij eisen aan de toegankelijkheid van alle bussen. 

Deze moeten beschikken over een rolstoelplank of elektrische rolstoellift. Nieuw aan te leggen 

haltes worden door de provincie toegankelijk aangelegd conform de CROW-richtlijnen.  

 Arriva en Hermes trainen hun chauffeurs periodiek op veilig vervoer van reizigers met een 

functiebeperking, als onderdeel van de code 95 (een code die het CBR hanteert voor 

beroepschauffeurs).  

 

5 Heeft de provincie contacten over het vergemakkelijken ven ov-vervoer voor bovengenoemde 

doelgroepen met ov-aanbieders of partijen als VDL? Zo ja, met welke partijen? 

Ja: 

 Acties voor doelgroepen lopen via reguliere Tactische Ontwikkelteams en Marketingteams met 

vervoerders en ROB. ROB vertegenwoordigt diverse doelgroepen.  

 Daarnaast onderhoudt de provincie contact met Stichting Zet, die weer contact heeft met diverse 

belangenverenigingen voor rolstoelgebruikers.  

 De inzet van toegankelijk materieel en het handelen van chauffeurs richting de doelgroepen is 

onderwerp van gesprek aan de contractbeheertafels.  

 

De provincie kan sturen op de toegankelijkheid van aan te schaffen materieel via het programma van 

eisen bij nieuwe aanbestedingen. De provincie mag de inschrijver op een Europese aanbesteding van 

de concessie niet voorschrijven bij welke partij hij/zij de bussen moet inkopen.  

 

 


