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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 9 oktober 2018 – 68/18A;
overwegende dat:
de wereld van mobiliteit verandert en een aanpassing van beleid nodig is, ook
als basis voor een nieuwe invulling van concessies en contracten nadat de
huidige concessies aflopen;
de visie de hoofdlijn van het beleid bevat die toekomstvast invulling krijgt door
de adaptieve agenda;
een zorgvuldig proces is doorlopen en dat er een breed draagvlak is voor deze
visie, ook bij het Reizigersoverleg Brabant;
de visie invulling geeft aan passende mobiliteit voor alle reizigers die in Brabant
wonen, werken en recreëren om zo toe te werken naar het slimste en
duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa waarin de reiziger centraal staat;

besluiten:
1. de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ vast te stellen, met daarbij
toegevoegd onder kopje `Prijs passend bij de vraag` (pagina 20): We
borgen een betaalbaar basisniveau (met het direct systeem en de
aansluiting hierop) en blijven in gesprek met reizigers en gemeenten
over betaalbaarheid. Als buslijnen verdwijnen gaan we op zoek naar
een passend aanbod van gedeelde mobiliteit met een bij dat aanbod
passende prijs. Daarnaast kan het zo zijn dat gemeenten en de

provincie op basis eigen beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld vanuit het
sociaal domein of bereikbaarheid van een stad, meefinancieren aan een
lager tarief of meer kwaliteit (voor bepaalde doelgroepen), en de ‘OVvisie Brabant’ uit 2012 in te trekken;
2. het college van Gedeputeerde Staten opdracht te geven de visie verder
uit te werken in een adaptieve agenda;
3. in te stemmen met het beschikbaar houden van de restant middelen van
het programma Vernieuwing OV ad € 3,6 miljoen voor de uitvoering
van de adaptieve agenda in de periode 2019-2021;
’s-Hertogenbosch, 14 december 2018
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. J.A. Deneer (plv.)
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