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POHO Ruimte, Mobiliteit en Wonen, 25 maart 2021, sfeerverslag 
 
Nieuwe gezichten, zorgen over gevolgen Corona en verdeling van 
middelen 
 

Op 25 maart kwamen de regionale bestuurders ruimte, wonen en mobiliteit bij elkaar voor 
het bestuurlijk gesprek en om afspraken te maken. Op het programma stond o.a. een warm 
welkom voor een aantal nieuwe wethouders. Voorzitter Harry van Rooijen (Meierijstad) 
stelde voor het poho uit te breiden met het thema wonen in verband met de samenhang in 
opgaven en het platform dat de regiodag biedt.  

Covid en Openbaar vervoer 
Gedeputeerde Christophe van der Maat schetste de gevolgen van Covid op de 
reizigersaantallen en–opbrengsten in het openbaar vervoer. De provincie werkt aan een 
aantal scenario’s om te kunnen anticiperen op veel onzekerheden, die er al zijn en nog gaan 
ontstaan. De steun van het Rijk speelt een belangrijke rol in het operationeel houden van 
volgende openbaar vervoer. Daarover loopt op landsniveau overleg met provincie en 
vervoerders. Christophe nam de bestuurders mee in de mogelijke maatregelen die de 
provincie voor ogen heeft. ‘Het worden spannende tijden, maar ook dan staan we voor het 
openbaar vervoer in Brabant’, aldus Christophe 

 

Gedeelde mobiliteit 
Het komt nu goed uit dat we met de provincie, de regio Hart van Brabant en het regionale 
doelgroepenvervoer werken aan het concept gedeelde mobiliteit. Hiermee kunnen we al 
gaan experimenteren om mogelijk Covid-gevolgen op te kunnen vangen. Wethouder Erik 
van Daal (Mill en Sint Hubert) gaf een toelichting op het proces en de planning en de 
stappen die de regio en partners hierin zetten. Jan Geurts was aanwezig als gast van het 
Reizigersoverleg Brabant. Op de vraag van de bestuurders of de reiziger al klaar is voor 
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alles wat op de markt gaat komen wist hij het antwoord nog niet. ‘Dat is een kwestie van 
goed in gesprek gaan met de achterban en uitproberen’, aldus Jan. Het wordt een 
dynamisch proces waarin de huidige systemen en nieuwe mogelijkheden door innovatie 
samen moeten gaan. Het is belangrijk dat gemeenten zelf scherp voor ogen hebben wat ze 
willen bereiken met gedeelde mobiliteit. Erik van Daal gaf aan dat West-Brabant ons is 
voorgegaan. ‘We hebben verschillende gebiedskenmerken, maar gaan zeker van hun 
ervaringen leren’, sloot de bestuurlijk trekker van deze opgave af. 

Verstedelijkingsstrategie en –akkoord 
Roy Geerts (’s-Hertogenbosch) gaf een stand van zaken van de verstedelijkingsstrategie van 
de regio en het verstedelijkingsakkoord van de gemeente zelf om grotere opgaven in 
samenhang mogelijk te gaan maken. Met een goede verstedelijkingsstrategie en –akkoord 
zijn rijksinvesteringen voor de grote opgaven mogelijk. Belangrijke aandachtspunten die de 
bestuurders naar voren brachten waren regiobreed oppakken, met aandacht voor zowel stad 
als ommeland. ‘Dit wordt de komende tijd een vast agendapunt en een belangrijke opgave 
voor de regio waar het boek niet snel dicht voor zal gaan’, aldus voorzitter Harry van Rooijen. 
Hij zag ook kansen vanuit het rapport van de Wageningen University and Research (WUR). 
Klimaatrobuuste beekdallandschappen in Noordoost-Brabant. 

Transformatieopgaven 
Onder leiding van Franko van Lankvelt (Uden) zijn verder de transformatieopgaven op tafel 
gekomen. In het poho wonen een vast onderwerp, maar transformatie gaat verder dan dat. 
Om transformatie tot een succes te maken is een meer samenhangende benadering nodig, 
die verder reikt dan wonen. De opgaven zijn vaak lokaal. De meerwaarde van de regio als 
platform zit in het delen van kennis en ervaring, de knelpunten en succesverhalen om op 
lokaal niveau verder te kunnen komen. Een team van de regio kan vanuit de Regiodeal hier 
verder mee aan de slag. Gedeputeerde Erik Ronnes bood de expertise aan die op het 
provinciehuis aanwezig is, niet alleen voor de grote en middelgrote steden, maar ook 
kleinere gemeenten met lokale opgaven kunnen terecht voor advies. Concrete aanpakken 
zoals Zuidwand in Boekel en Leefgoed Veghel worden in het overleg wonen binnenkort 
gedeeld ter inspiratie.   

Regionaal Mobiliteitsprogramma Noordoost-Brabant (RMP) 
Het Regionaal mobiliteitsprogramma was al op 10 december 2020 vastgesteld. In dit 
programma investeert de provincie mee in regionale en gemeentelijke projecten voor ruim 
4,4 miljoen euro. Op 25 maart werden de beschikbare middelen verdeeld over 4 
deelprogramma’s en 68 regionale en gemeentelijke projecten.  

Deel-
program-
ma 

Jaar Onderwerp Beschikbare 
bijdrage 

Totaal toe te 
kennen 

Aantal 
pro-
jecten 

1 2020-2021 Duurzame bereikbaarheid en 
robuuste netwerken 

€ 310.000 € 300.000 2 

3 2020-2021 Veilige mobiliteit (scenario 1) 
 

€ 3.764.521 € 3.764.521 59 

4 2020-2021 Versterking vitale leefomgeving en 
klimaat 

€ 316.000 € 170.000 6 

5 2020-2021 Versterking vestigingsklimaat en 
verstedelijkingsstrategie 

€ 37.500 € 37.500 1 

Totaal   € 4.428.021,00 € 4.272.021 68 

https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2021_regiodagen/20210325_poho_dulo__bijlage_4_1_rapport_wur_klimaatrobuuste_beekdallandschappen.pdf
https://www.boekel.nl/projecten/zuidwand/
https://www.kloosterkwartierveghel.nl/leefgoed
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Regio en provincie coördineren de totstandkoming van het programma. De regio en 
gemeenten voeren de projecten uit. Zie bijvoorbeeld de verkeersveiligheidsaanpak van ’s-
Hertogenbosch als één van de uitwerkingen. Het programma slimme en efficiënte mobiliteit 
stellen we samen met SmartwayZ op. 

Schone lucht 
Franko van Lankvelt (Uden), deed verslag van het digitale bezoek van de staatsecretaris 
voor de regionale ondertekening van het schone luchtakkoord. ‘Het is uniek dat we als regio 
de kansen samen gaan pakken’. Verder nodigde Franko iedereen uit voor het webinar 
luchtkwaliteit, gezondheid en Covid-19, dat de GGD organiseert op 7 april. Voorzitter Harry 
van Rooijen benadrukte dat de ondertekening ook de verplichting met zich meebrengt om 
snel en goed in actie te komen als gemeenten en regio. 

 

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2021/03/article/detail/News/forse-investering-verbetering-fietsverkeersveiligheid/
https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2021/03/article/detail/News/forse-investering-verbetering-fietsverkeersveiligheid/
https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/aan-de-slag-met-toekomstgerichte-mobiliteit
https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/noordoost-brabant-eerste-regio-aangesloten-bij-schone-lucht-akkoord

