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Aan de Raad,

De gemeente Steenbergen is aangehaakt bij de regionale opgave waarin het huidige, "klassieke" 
model van openbaar vervoer wordt vervangen door een systeem van gedeelde mobiliteit. De basis 
hiervoor is de visie "Gedeelde mobiliteit is maatwerk" van de provincie Noord-Brabant die het 
afgelopen jaar met provincie, regio en gemeenten is uitgewerkt. Het openbaar vervoer is door de 
provincie aanbesteed waarbij de huidige concessie van de regio West-Brabant tot einde 2022 loopt. 
De nieuwe concessie, en daarmee het systeem van gedeelde mobiliteit zoals voorgesteld, gaat in per 
2023. Om deze overstap mogelijk te maken, gaan we een periode van transitie tegemoet. Hiervoor is 
door de Regio West-Brabant (RWB) een "transitiestrategie gedeelde mobiliteit West-Brabant" 
opgesteld met daarbij een intentieovereenkomst.

Het college heeft ingestemd met de transitiestrategie en met het tekenen van de intentieovereenkomst. 
Deze is zodoende op 9 december getekend door wethouder Baartmans tijdens een regionale bijeenkomst, 
waarin het officiële startschot is gegeven om te gaan werken aan de transitie naar gedeelde mobiliteit.
Ook de wethouders van de andere regiogemeenten hebben de overeenkomst getekend.

Gedeelde mobiliteit gaat verder dan openbaar vervoer, het omvat alle voor iedereen toegankelijke 
vervoersvormen waar mensen samen gebruik van maken. Dit betekent een verandering in de 
manier waarop we vervoer regelen en biedt daarmee kansen voor verschillende beleidsterreinen. 
Om deze kansen te pakken, is samenwerken een belangrijke randvoorwaarde. Met de voorliggende 
transitiestrategie en bijbehorende intentieovereenkomst wil de provincie in samenwerking met 
gemeenten en RWB de transitie naar gedeelde mobiliteit vormgeven.

Zo is de gemeente Steenbergen aan de voorkant betrokken om in samenhang en vanuit lokale 
belangen, opgaven en kansen keuzes te maken rondom het toekomstige buslijnennet, het aanbod 
van een flexibeler systeem en/of het stimuleren van een aanbod van markt- of vrijwilligers- 
initiatieven of deelsystemen. Er liggen nadrukkelijke kansen in het gezamenlijk vormgeven van 
flexibel vervoer, mede door de voorgenomen integratie van het Wmo-vervoer. De rol van de 
gemeente is ook het verbinden van belanghebbenden en lokale gebiedskennis en -initiatieven. Om 
zo te komen tot opstapplekken, haltes en mobiliteitshubs in een reizigersgericht systeem passend 

bij de behoefte van onze inwoners.
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Het jaar 2020 wordt beschouwd als het belangrijkste jaar van de transitieperiode. Hierin worden de 
kernopgaven uitgewerkt, keuzes gemaakt en afspraken gemaakt voor het vervolg richting 2023. De 
intentieovereenkomst leidt tot concrete samenwerkingsovereenkomsten c.q. mobiliteitsdeals voor 
elk van de deelnemende partijen, dus ook voor de gemeenten.

Ter afsluiting: op 5 februari 2020 wordt er door regio en provincie een informatiebijeenkomst voor 
raadsleden georganiseerd over de transitie naar gedeelde mobiliteit. Uitnodiging en nadere details 
volgen later.
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