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Hart van Brabant
n

Aantal inwoners

circa 450.000

Waalwijk

Midden
Brabant

Tilburg

n

Aantal banen

circa 250.000

n

Aantal bezoekers

+/- 8 miljoen

-

Efteling:

5,3 milj. (2019)

-

Beekse Bergen:

1,2 milj. (2019)

-

NP Loonse en Drunense Duinen

1,2 milj. (2015)

Hart van Brabant
n Logistiek / Transport
n Leisure
n Personenvervoer
Modal split Hart van Brabant 2019
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Thema’s
n Verbeteren duurzame bereikbaarheid bedrijventerreinen
en logistieke knopen
n Stimuleren gebruik duurzame vervoerswijzen en deelmobiliteit
n Beperken druk op regionaal wegennet door recreatieve verplaatsingen

Het gevolgde proces
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1
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Selectie projecten voorstel 1e tranche
n Werkpakket, in zijn geheel, dekt alle 3 thema’s.
n Verwachte effecten van de projecten zijn in lijn met de doelen uit RMA.
n Projecten passen binnen de Strategische Lange Termijn agenda van
SmartWayZ.NL en regio.
n Projecten leveren hun positieve effecten binnen 3 jaar.
n 4-6 projecten voor eerste werkpakket.
n De eerst geselecteerde projecten kunnen een voorbeeldfunctie
vervullen voor volgende projecten in de samenwerking tussen de Regio
en SmartWayZ.NL.

Indicatoren
n Regionale mobiliteitsagenda 2021-2023 – Deelproject Slim en efficiënt
- Modal split: aandeel vervoerwijzen op verplaatsingen in de regio
- Belasting wegennet: spreiding gemotoriseerd verkeer over dagdelen
- Snelheid van verplaatsingen (verminderen van congestie, vertraging,
voertuigverliesuren)
- Aandeel deelauto’s per 100.000 inwoners
- Aantal iVRI’s op totaal aantal installaties

n SmartwayZ.NL programma indicatoren – strategische lange termijn agenda
-

Effect op reis
Lokale effecten
Effect op (top)locaties
Effect op goederen

2

1

1

3

Effect op de reis

2

iVRI's

1

Deelmobiliteit

1

Snelheid

1

Belasting wegennet

1

Modal split

Effect op goederen

SmartwayZ programma
indicatoren

Effect op (top)locaties

Regionale doelen

Leisure

Logistiek

Personen

Type

Lokale effecten

Koppeling met de
Regionale Mobiliteitsagenda

1

1

1

1

1

1

2

1
2

ID Project
1

Ontwikkeling en vulling Regionaal
Data Dashboard

2 Multimodale goederenstromen
3

Logistieke ontkoppelpunten Retourlogistiek

4 Stimuleren deelmobiliteit

3

3

5 Prioriteit actieve mobiliteit

2

2

6 Smart leisure

2

2

3
2

3

2

2

3

3

2

Mate van bijdrage
1
Beperkt
2
Matig
3
Hoog

2

Werkpakket voorstel 1e tranche HvB
1 Ontsluiting data voor toepassing in use cases

Verzameling private data mbt transport en leisure;
Ontsluiting data t.b.v. use cases.

2 Multimodale goederenstromen

Optimaliseren voor- en natransport
synchromodaliteit, SmartPort Waalwijk

3 Logistieke ontkoppelpunten - Retourlogistiek

Inzicht in retourstromen;
Opstellen businesscases ontkoppelpunten.

4 Stimuleren deelmobiliteit

Organiseren aanbod en ontsluiting deelmobiliteit;
Werkgeversaanpak / gedragsbeïnvloeding.

5 Prioriteit actieve mobiliteit / titel fiche

Ontwikkeling tooling data en monitoring
Installeren iVRI’s fietsers (en voetgangers)

6 Smart leisure

Creëren inzicht in recreatieve mobiliteit
Ontwikkeling tooling sturing en spreiding bezoekers
recreatieve lokaties

Project ramingen
Project
Budget 2021

Verdubbelaar
SmartwayZ

Bijdrage
Regio

Bijdrage
Gemeenten

Bijdrage
Bedrijven

Biijdrage
overig (EU)

€ 50.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

p.m.

p.m.

€ 280.000

€ 140.000

€ 140.000

€ 30.000

€ 50.000

Logistieke ontkoppelpunten - retourlogistiek
Stimuleren deelmobiliteit

€ 300.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 135.000

€ 15.000

€ 630.000

€ 315.000

€ 315.000

€ 315.000

Prioriteit Actieve mobiliteit
Smart leisure

€ 140.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 300.000

€ 150.000

€ 150.000

p.m.

€ 50.000

€ 100.000

€ 1.700.000

€ 850.000

€ 850.000

€ 575.000

€ 115.000

€ 160.000

Nr

Project

1
2

Ontsluiting data voor toepassing use cases mobiliteitsvraagstukken
Multimodale goederenstromen

3
4
5
6

Totalen

Reeds begroot
Bijdrage SmartwayZ.NL Projecten (50% middelen 50% capaciteit
Bijdrage SmartwayZ.NL coordinatie kosten (10x van projectbijdrage)
Totale bijdrage SmartwayZ.NL

€850.000,€85.000.€935.000,-

€

60.000,00

Organisatie
n Regionaal programmateam (huidig kernteam) – overal coördinatie
n Contractpartij: gemeente Tilburg namens regio HvB
n Thematische aansturing:
- Logistiek en leisure:

Midpoint

- Personenmobiliteit:

gemeenten

- Overkoepelende projecten:

onafhankelijke projectleider

n Samenwerking met Shared Services van Smartwayz

Bijlagen

1. Data ontsluiting
Omschrijving project

Probleem

Oorzaak

Verwacht effect van het project

SmartwayZ.NL bijdrage

Eén overzicht van belangrijke
data van de regio m.b.t.
mobiliteit, leisure en transport
en logistiek. Door dezelfde
factoren over tijd te monitoren,
kunnen verbeterpunten
inzichtelijk gemaakt worden.

Om vraagstukken over
mobiliteit te analyseren is een,
zo integraal mogelijke, set aan
mobiliteitsdata nodig. Tot op
heden is deze data niet
beschikbaar waardoor niet de
juiste oorzaak van knelpunten
en daarmee mee ook niet de
juiste oplossingen bepaald
kunnen worden.

• Publieke en private data
is vooralsnog
versnipperd in publieke
en private databases,
platformen en systemen
• Geen goede sturing op
mobiliteitsstromen in
regio.

• Meer inzicht in vervoers- en
verkeersstromen.
• Betere prognose en monitoring
van effecten van maatregelen.
• Schaalbare aanpak van
sluipverkeer

• Doorbouwen op SmartwayZ
data dashboard
• Intermediëren bij selectie
en aanschaf van data
bronnen
• Koppelen met Staat van
Brabant en ATLAS van het
LCB, andere regio’s en
service providers
• Communicatiekanalen en
budget

Deelprojecten
- Data verzameling onder private partijen
- Uitrol Staat van Brabant, Provincie Noord-Brabant
- Opstellen regionaal verkeerregelkaart

2. Multimodale goederenstromen
Omschrijving project

Probleem

Oorzaak

Verwacht effect van het project

SmartwayZ.NL bijdrage

• Multimodaal transport is
één van de belangrijkste
manieren om
duurzaamheid in het
transport te stimuleren. Op
2 terreinen kan nog
belangrijke voortgang
geboekt worden, te weten
het opschalen van het
gebruik van water en spoor
door MKB verladers. En het
digitaliseren van het proces
van aan- en afvoer van
containers in de regio.

• 80% van alle vracht en
goederen vanaf de nieuwe
binnenhaven Waalwijk
hebben hun bestemming
binnen 5km. Door meer
goederen via het water te
transporteren wordt het
regionale wegennet ontlast.
Met een slimme afhandeling van de goederen kan
de haven een bijdrage
leveren aan de verbetering
van de luchtkwaliteit en de
bereikbaarheid van de
regio.

• Voor- en natransport is
nog niet smart
georganiseerd in de
regio
• Geen goede sturing op
mobiliteitsstromen in
regio.

• Meer inzicht in multimodale
vervoers- en verkeersstromen.
• Meer inzicht in mogelijkheden
multimodaal vrachtvervoer
• Beter prognose en monitoring
van effecten van maatregelen.

• Doorbouwen op SmartwayZ
data dashboard
• Intermediëren bij selectie
en aanschaf van data
bronnen
• Koppelen met Staat van
Brabant en ATLAS van het
LCB, andere regio’s en
service providers
• Communicatiekanalen en
budget

Deelprojecten
- Smartport Waalwijk: ontsluiten relevante data en informatie
- Stimuleren multimodaal voor- en natransport nieuwe haven in
Waalwijk

3. Logistieke ontkoppelpunten - Retourlogistiek
Omschrijving project

Probleem

Oorzaak

Verwacht effect van het project

SmartwayZ.NL bijdrage

Logistieke Ontkoppelpunten
zijn faciliteiten waarbij
bepaalde goederenstromen
voor de bebouwde omgeving
overgeslagen en gebundeld
kunnen worden. De potentie
voor een collectieve aanpak
via een ontkoppelpunt kan
vergroot worden door andere
stromen zoals bijvoorbeeld
retourstromen te betrekken.

Veel DC's en logistieke
dienstverleners in de regio
verwerken een groeiende
stroom retourzendingen. Dit
zorgt voor meer vrachtverkeer
in de regio. Daarnaast zijn er
kansen om de efficiëntie van
de logistieke processen te
verhogen.

• Onvoldoende zicht op
retourstromen
• Onvoldoende
samenwerking tussen
verschillende
marktpartijen met
vergelijkbare opgaven

• Minder transport en minder
CO2-uitstoot
• Verbetering doorstroming
verkeer
• Bijdragen aan de circulaire
ambities van de regio door het
identificeren van
retourstromen die in de
regionale ambachtscentra
verwerkt kunnen worden
• Bijdrage aan het behalen van
klimaatdoelstellingen

• Uitwerken business case
en juridische aspecten
• Communicatiekanalen en
budget

Deelprojecten
- Uitwerken businessmodellen
- Inrichten centrale verwerking retourstromen

4. Stimuleren deelmobiliteit
Omschrijving project

Probleem

Oorzaak

Verwacht effect van het project

SmartwayZ.NL bijdrage

Deelmobiliteit is jaren geleden
vanuit de markt in grote
steden gestart als alternatief
voor de (tweede) auto. Daarna
is deelmobiliteit, vooral in het
kader van spitsmijden, ook
gezien als onderdeel van een
ketenverplaatsing.

In de traditionele aanpak laten
we de op zichzelf rendabele
toepassingen aan de markt
over en mogen de
verschillende overheden de
portemonnee trekken om
maatschappelijk rendabele
toepassingen ook economisch
rendabel te maken.

• Geen actieve
sturing vanuit
overheid op aanbod
deelmobiliteit in de
regio. Markt pakt de
krenten uit de pap
en laat rest liggen.
• Geen regionale
gedragsverandering

• Minimaal 1 ruimtelijke ontwikkeling in Tilburg
waarbij deelmobiliteit deel uitmaakt van de
parkeernorm/afspraken koop of huur van de
woningen
• Deelname van ten minste 1 nieuw
bedrijvenplatform/grote werkgever
• Samenwerking met ten minste 1 speler per
type deelsysteem (fiets-scooter-step-auto)
• Verdubbeling van het aantal ritten met
deelsystemen ten opzichte van 2020
• Minimaal 1 partij dat het wagenpark deelt via
het ecosysteem

• Ondersteuning van team
MaaS
• Ondersteuning van team
Gedragsbeïnvloeding bij
ontwikkeling
communicatiestrategieen
en stimuleringsacties
• Communicatiekanalen
en budget

Deelprojecten
-

Ontwikkeling vergunningstelsel deelmobiliteit Tilburg
Ontwikkeling ontsluiting aanbod deelmobiliteit Tilburg
Installatie mobiliteitscoaches
Verdere uitrol BMN in regio

5. Prioriteit actieve mobiliteit
Omschrijving project

Probleem

Oorzaak

Verwacht effect van het project

SmartwayZ.NL bijdrage

De fiets en lopen zijn
belangrijker geworden in het
mobiliteitssysteem. Het slim
prioriteren van belangrijke
fiets (en mogelijk ook
voetgangers)stromen op bij
VRI’s maakt de overstap van
auto naar fiets- en lopen
verder aantrekkelijker.

Om de doorstroming voor
fietsers (en voetgangers) bij
VRI’s te verbeteren is inzicht
in de aantal, posities en
snelheden van fietsers nodig.
Tot op heden is deze data niet
beschikbaar waardoor niet de
juiste instelling bepaald
kunnen worden.

• Onvoldoende zicht op op
de aantallen en de
posities van fietsers en
voetgangers rondom de
VRI’s
• Onvoldoende
mogelijkheden om effect
van maatregelen in
beeld te brengen

•

• Advisering tooling
• Advisering iVRI’s
• Communicatie kanalen en
budget
• Helpen opschalen naar
andere regio’s

Deelprojecten
- Ontwikkeling tooling fietsdata en monitoring
- Realisatie iVRI’s op snelfietsroute Tilburg – Waalwijk
- Doorontwikkeling richting snelfietsroute Waalwijk – ‘s-Hertogenbosch

•
•

10% minder fietsverliesuren
op het totaal van de 6
regelingen
10% afname van de rood
licht negatie door fietsers
Toename beoordeling
(snel)fietsroute door
gebruikers

6. Smart leisure
Omschrijving project

Probleem

Oorzaak

Verwacht effect van het project

SmartwayZ.NL bijdrage

Verzamelen en ontsluiten
relevante informatie gericht op
verbeteren bereikbaarheid
bestaande toeristische
locaties. Ontwikkeling van
tooling om bezoekers van
recreatieve lokaties beter te
sturen en spreiden waarmee
bereikbaarheidsknelpunten
verminderd worden.

Midden-Brabant groeit uit tot
dé Smart Leisure regio van
Noordwest-Europa voor de
‘family/short break’-vakantie.
Dit betekent: een
concurrerende en duurzame
leisure omgeving met veel
toegevoegde waarde voor de
‘vakantie tussendoor’. Dit
heeft ook gevolgen voor de
bereikbaarheid van de regio

• Onvoldoende zicht op op
de aantallen, de routes
en de herkomst van
bezoekers aan Hart van
Brabant.
• Onvoldoende middelen
om het reisgedrag van
bezoekers te sturen.

•
•
•

• Advisering tooling
• Koppeling met relevante
shared services (waaronder
VM, SML, M&E,
Data&Digitalisering)
• Communicatie kanalen en
budget
• Helpen opschalen naar
andere regio’s

Deelprojecten
Nader te bepalen- Kansenkaart /leisure game
- Ontwikkeling tooling sturing en spreiding bezoekers recreatieve lokaties
- Van Gogh Homeland Experience (ontwikkeling formule inclusief smart
mobility opgaven als bereikbaarheid, verbinding locaties, ontwikkeling VT
mobiliteit)

•

Verbetering bereikbaarheid
Optimaliseren bevoorrading
Toename gebruik
multimodale en deelmobiliteit
mogelijkheden
Economische groei van de
regio

