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1. Opening

2. Regionaal
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Actie/Besluit
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom.
Er volgen geen mededelingen uit contactambtenarenoverleg
van 1 juni 2021.
Danny Dingemans leidt het agendaonderwerp in.
Commissie stemt in met voorgestelde integrale opgaven,
voorgestelde mobiliteitsopgaven per focusgebied en met
voorgestelde afweging richting prioritering op basis van de
bijdrage aan de drie mobiliteitsspeerpunten en het bijdragen
aan de vier rode draden uit de samenwerkingsagenda.
De voorgestelde integrale gebiedsopgaven, mobiliteitsopgaven
en beoordelingskader staan op de agenda van ontwikkeldag op
9 juli en de uitkomsten hiervan worden richting commissie van
advies op 6 oktober en 1 december en ontwikkeldag 10
december verder uitgewerkt.
Gerard en Berry delen voortgang gebiedstafels. Aan de hand
van de gebiedstafels is gemerkt dat aandacht nodig is voor tijd
en capaciteit om mobiliteitsvraagstuk in uitvoering tot succes te
brengen.
Er wordt ingestemd om de benodigde 1 fte capaciteit voor 2021
en 2022 te organiseren bij RWB en daar jaarlijks 100.000 euro
voor beschikbaar te stellen en dit naar rato van inwonertal te
verdelen over de 16 gemeenten. Dit voorstel wordt vervolgens
voorgelegd bij DB voor besluitvorming. Er wordt gevraagd om
ook het inhuurcapaciteit te onderzoeken.

3.

Gedeelde
mobiliteit en OV
dienstregeling
2021

Door

In 2022 wordt het gesprek gevoerd over de doorontwikkeling
van het gebiedsteam Mobiliteit.
Patrick van de Velden leidt het agendaonderwerp in.
Hij deelt de uitkomst uit kopgroepoverleg. De regionale
kopgroep wordt verzocht om met de gemeenten en de
provincie te organiseren op gezamenlijke alternatieven via

RWB

Datum

versnelde inzet op gedeelde mobiliteit voor gaten die per
december 2021 in de dienstregeling ontstaan.
Tijdens de vergadering worden ook zorgen geuit over
geschrapte lijnen.
Er wordt gevraagd of communicatie richting de raden centraal
geregeld kan worden. Geert kijkt of uniforme
informatievoorziening hierin mogelijk is en komt hierop terug.
Inmiddels heeft de gedeputeerde op 22 juni richting de
gemeenten een mailbericht uitgezet met tijdlijn + proces
komende tijd en kernboodschap die gebruikt kan worden
richting de raden en Q&A.

4.

Externe Veiligheid

Geert

Juni 2021

Geert deelt dat gesprekken gevoerd worden met de gemeenten
waar de impact het grootst is, om te onderzoeken of een
maatwerkalternatief vanuit gedeelde mobiliteit geboden kan
worden.
Regio West-Brabant sluit aan bij het Position Paper basisnet
spoor Zuid-Nederland met de daarin opgenomen inhoudelijke
fasering.
De inzet voor dit en volgend jaar is het focussen op uitwerking
van de Position Paper in concrete acties voor de korte,
middellange en lange termijn en organiseren van de lobby. De
organisatie van deze actieve belangenbehartiging wordt via de
kopgroep Externe Veiligheid georganiseerd.
Van de betrokken spoorgemeenten Bergen op Zoom, Breda,
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Roosendaal worden
verzocht om in 2021 en 2022 daaraan jaarlijks per gemeente
€8.000 bij te dragen. Rene Lazeroms laat weten dat gemeente
Rucphen ook graag aansluit bij het overleg en ook bereidt is om
hiervoor een financiële bijdrage te leveren.

RWB

Sept 2021

Provincie is ook aangesloten bij dit proces. Tijdens laatste
stuurgroep vergadering zijn door bestuurders breed
ongenoegen geuit richting het Rijk over snelheid van het
proces. Gedeputeerde heeft richting de staatssecretaris een
aanbod gedaan om van Brabant een proefcasus te maken. Dit
wordt in overleg verder onderzocht.
Clemens Piena deelt dat hij is aangesloten bij een overleg met
Oisterwijk en Gilze-Rijen met Prorail, NS en ministerie over
trillingen die worden veroorzaakt. Geluid- en trillingenonderzoek is een landelijk punt en vraagt of het mogelijk is om
dit punt gezamenlijk te bespreken. Andre antwoordt dat het
goed is om met elkaar te verkennen hoe dit tot elkaar verhoudt.
Clemens sluit graag namens de andere gemeenten graag aan bij
het kopgroep externe veiligheid.

RWB

Sept 2021

5.

Nationaal
Toekomstbeeld
Fiets

Er wordt kennisgenomen van de voortgang van de inbreng van
regio West-Brabant voor het Nationaal Toekomstbeeld
Fiets (hierna: NTF)
Commissie stemt in met de 85% versie van het kaartbeeld en
projectenoverzicht.
Commissie geeft mandaat aan het tijdelijke,
ambtelijke kernteam fiets om in nauw overleg met ‘de RWBgemeenten’ de input van Regio West-Brabant compleet te
maken en tijdig in te dienen als onderdeel van de opgave
van het NTF ten behoeve van het BO-MIRT in november 2021.

6.

Toelichting
Aanpak CorridorZuid

7. Penvoerderschap
bijdrageregeling
Smartwayz

8. Vaststellen
Conceptverslag
Commissie van
Advies 24 maart
2021
9. Rondje langs de
velden
10. Rondvraag en
sluiting

Sjef de Wit van Provincie Noord-Brabant is aanwezig en geeft
via een korte presentatie een toelichting over het MIRTonderzoek Goederencorridor Zuid dat van start is. Provincie en
Port of Moerdijk zijn directe partners. Er wordt kennisgenomen
van de stand van zaken.
Commissie neemt kennis van de 90% versie van de ‘nadere
afspraken’ regio en SmartwayZ.NL om tot een penvoerder in de
regio te komen. Belang zit hem nu in het formaliseren van de
samenwerking en de bijbehorende financiële afspraken. Die al
gestart is immers.
Bestuurders stemmen in om de RWB aan te dragen als
penvoerder voor de bijdrageregeling horende bij de uitvoering
van de gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility West-Brabant.
Ook wordt de voorzitter van de Commissie van Advies
Mobiliteit gemandateerd om een uitwerking van de invulling
van de dienstverlening als penvoerder in de ‘nadere afspraken’
te agenderen in het Strategisch Beraad en de Commissie van
Advies hierover te informeren tijdens de Regiodag van 6
oktober.
Actie- en besluitenlijst commissie van advies Mobiliteit van 24
maart 2021 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

Er volgen geen opmerkingen op rondje langs de velden.
Voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

