Tien thema’s

Hernieuwde aandacht voor de verkeersveiligheid

Om greep te krijgen op de gezamenlijke mobiliteitsopgave onderscheidt deze Mobiliteitsvisie tien thema’s. Elk thema is uitgewerkt
in deelopgaven die bijdragen aan het realiseren van een of meer van de gezamenlijke ambities. Thema’s en deelopgaven vormen
samen de bouwstenen voor de mobiliteitstransitie waar Zuid-Limburg de komende jaren aan wil werken.

Slimme en duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit is noodzaak. De grootste uitdaging zijn wijzelf:
zijn we bereid en in staat ons mobiliteitsgedrag, waarin de auto
meestal domineert, te veranderen? Het gedrag wordt duurzamer
door enerzijds de noodzaak tot verplaatsen (qua frequentie en/of
afstand) te verminderen en door anderzijds vaker te kiezen voor
duurzame vervoerswijzen. Duurzamer staat daarbij voor een lagere
emissie van schadelijke stoffen, een groter gebruik van duurzame
energie, zuiniger voertuigen en minder ruimtegebruik. Dit willen we
onder andere bereiken door het reduceren van emissies van huidige
voertuigen (ander gedrag, het Nieuwe Rijden, juiste bandenkeuze,
etc.). Daarnaast stimuleren en faciliteren we emissieloos vervoer,
zowel in het personenvervoer als in de logistiek, onder andere met
voldoende laadstations voor duurzame energie. We bieden ook
ruimte voor deelmobiliteit en zetten in op gedragsbeïnvloeding.
We zijn ervan overtuigd dat we innovaties nodig hebben om de
transitie naar nieuwe mobiliteit te versnellen. Zuid-Limburg neemt
hierin graag een actieve houding aan door te investeren in pilots en
nieuwe mobiliteit.
Knooppunten waar ruimte en
mobiliteit samenkomen
Zuid-Limburg heeft op verschillende schaalniveaus multimodale
knooppunten, waar ruimte en mobiliteit samenkomen. Maastricht
is een internationaal knooppunt, Heerlen en Sittard zijn euregionale
knooppunten met aansluitingen op het intercitynet en verbindingen
over de grens. De regio bepaalt daarnaast een aantal regionale en
lokale knooppunten die het landelijke gebied ontsluiten.
Voor de economische clusters en voorzieningen die nu aan
het wegennet zijn gekoppeld (zoals Chemelot, VDL Nedcar,
Onderwijsboulevard en Campus Melaten), is het openbaar vervoer
op dit moment geen concurrerend alternatief voor de auto. De
regio doet daarom onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de
auto, zoals hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in combinatie met
maatwerkoplossingen voor de ‘Last Mile’. De driehoek van spoorlijnen
tussen Maastricht, Heerlen en Sittard vormt de ruggengraat van het
openbaar vervoer in Zuid-Limburg. Dit regionale netwerk functioneert
goed en zou in samenhang met een schaalsprong in het HOV verder
kunnen worden geoptimaliseerd.
Daarnaast vinden ruimtelijke ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding
van bestaand) plaats op (met het OV) goed bereikbare plekken. Als
zich een kans voordoet, bijvoorbeeld bij een fusie of verhuizing,
stimuleren we dat functies zich vestigen bij OV-knooppunten.

Nationaal en internationaal (openbaar) vervoer
Een belangrijke opgave in Zuid-Limburg is het vergroten van het
Daily Urban System, zodat ook buiten de regio en over de grens
(België en Duitsland) meer locaties en banen bereikbaarder worden.
Een belangrijke ambitie is het versnellen van de treinverbinding
naar Eindhoven (en de rest van Nederland). Daarnaast wil ZuidLimburg goed aanhaken op het HSL-netwerk via Maastricht naar
Luik-Brussel, en via Heerlen naar Aken-Keulen. Ook zet de regio,
voor het bereiken van nieuwe medewerkers en banen, in op meer
en betere grensoverschrijdende verbindingen. Niet alleen met eigen
vervoer, maar ook met het OV moet iedereen de grens over kunnen.
We streven daarom naar beter vindbare grensoverschrijdende
OV-lijnen, waarvoor makkelijker tickets kunnen worden gekocht.
Hiervoor willen we in nauwe samenwerking met vervoerders en
overheden over de grens de data-uitwisseling en reizigersinformatie
verbeteren.

Goederenvervoer en distributie
Het knooppunt 046 (Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaelen,
Echt-Susteren/Westelijke Mijnstreek) geldt binnen Nederland als
logistieke hotspot. Om die functie te behouden, moeten we blijven
werken aan de concurrentiepositie in het internationale speelveld.
Een goede bereikbaarheid van 046, maar ook van belangrijke
regionale bedrijventerreinen via weg, water, rail en buisleiding
zijn daarvoor noodzakelijk. Het multimodale logistieke knooppunt
bij Holtum Noord, railterminals bij Chemelot en Maastricht, de
havens Stein, Born en Maastricht en onze vaarwegen kunnen hierin
een belangrijke rol spelen. De ontwikkeling van slim datagebruik
(‘big data’) en ICT-toepassingen draagt bij aan meer efficiency in
goederenstromen (bijvoorbeeld door synchromodaal transport),
slimme bevoorrading en mobiliteit en emissieloos transport.
Daarnaast verbinden we het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid.
Regionale verkeersaantrekkende functies, zoals bedrijventerreinen,
logistieke clusters en opslagloodsen voor landbouwproducten,
worden zoveel mogelijk nabij de hoofdinfrastructuur gerealiseerd.
Daarnaast gaat Zuid-Limburg op enkele strategische plekken in
de regio veilige overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagens
ontwikkelen, om overlast te beperken.
De regio spant zich verder in om de distributie in steden en het
Heuvelland zoveel mogelijk met duurzame emissieloze voertuigen
te laten verlopen, via daarvoor geschikte logistieke knooppunten en
hubs langs de randen van de steden en in het landelijk gebied. Ook
voor zwaar transport zetten we in op minder emissie, bijvoorbeeld
door aangepast rijgedrag of het gebruik van biobrandstoffen.

Het streefbeeld blijft onverminderd om het aantal verkeersdoden in
Nederland terug te brengen naar nul in 2030 (‘maak van de nul een
punt’). Daarbij verschuift de nadruk naar de specifieke factoren die in
een regio kunnen leiden tot een hogere verkeersveiligheid. In ZuidLimburg is dat naast verkeerseducatie en een gerichte (gedrags)
aanpak voor specifieke doelgroepen als jongeren en senioren ook
het landbouwverkeer, ook in relatie tot fietsverkeer. Daarnaast
onderzoeken we of onze regionale ontsluitingswegen veiliger en
leefbaarder kunnen worden door bijvoorbeeld de maximumsnelheid
buiten de bebouwde kom terug te brengen van 80 naar 60 km per
uur. Tot slot zet Zuid-Limburg in op ‘slimme’ wegen die zijn uitgerust
met nieuwe technologie. Denk aan sensoren die het weggedrag
meten en data genereren ten dienste van gezondheid, veiligheid en
duurzaamheid. De in te zetten mobiliteitstransitie gaat zo hand in
hand met de verkeersveiligheid.
Verbeteren van netwerk en
stimuleren fietsgebruik
De (elektrische) fiets speelt een belangrijke rol in de
mobiliteitstransitie. De e-bike en Speed Pedelec bieden in een diffuus
en heuvelachtig gebied als het Heuvelland kansen om de fiets als
alternatief vervoermiddel in te zetten. Bovendien is fietsen gezond.
Met gedragscampagnes willen we Zuid-Limburgers verleiden vaker
de fiets te nemen, zowel voor nuttige of noodzakelijke als voor
recreatieve verplaatsingen. Hiervoor werken we aan een kwalitatief
hoogwaardig regionaal fietsnetwerk: comfortabel, veilig en direct.
Dit netwerk van goede snelle doorgaande routes verbindt steden,
economische en toeristische clusters en het landelijk gebied tot
afstanden van circa 15 km, zowel binnen Limburg als over de grens.
Aandachtspunt hierbij zijn wel de snelheidsverschillen tussen de
verschillende typen fietsers.
Bij een kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk horen ook goede
fietsparkeervoorzieningen. De regio zet daarom in op het verbeteren
van fietsparkeren bij knooppunten en belangrijke bestemmingen en
stimuleert ook private partijen om goede fietsstallingen te maken.
Robuust wegennet en
leefbare kernen
Het grootste deel van de verplaatsingen in Zuid-Limburg vindt
plaats met de auto. Er is op dit moment in het algemeen nog geen
sprake van grootschalige, structurele congestie, al stroomt de A76
bij Parkstad regelmatig slecht door. Door de groei van de economie,
agglomeratiekracht, vrije tijd en internethandel wordt het drukker
op de weg en nemen de knelpunten verder toe. We willen de
goede autobereikbaarheid van de regio behouden en ondernemen
daarom nu al actie om andere vervoerswijzen te stimuleren. In alle
kernen en de stedelijke centra worden de voetganger en fietser op
termijn de hoofdgebruiker en past de regio het STO(E)P-principe
toe. Het aanwezige autoverkeer wordt beperkt, de publieke ruimte
veraangenaamd en het lopen en verblijven bevorderd. Elke gemeente
kan gepaste maatregelen nemen (bijvoorbeeld circulatie, inrichting,
herwaardering trage wegen, autoluwe schoolomgevingen, ...) om
deze leefbare kernen uit te bouwen.
De lokale wegen in het landelijk gebied zijn primair bedoeld voor
landbouw- en recreatief (fiets)verkeer. Auto’s die hier rijden, hebben
hier doorgaans ook een bestemming. Op andere, doorgaande en
regionale routes, waar de auto voor minder overlast zorgt, kan het
drukker worden. Bij de steden in Zuid-Limburg wordt de auto aan
de rand van de stad opgevangen op Park & Ride of Park & Bikevoorzieningen. Dit lukt alleen met snelle fiets- of OV-verbindingen
in de stad zelf.

16 gemeenten

Stimuleren ketenmobiliteit
De regio wil de ketenmobiliteit stimuleren door onder andere het
uitwerken van een regionaal knooppuntenprogramma. Zuid-Limburg
zet daarvoor in op het verhogen van de (verblijfs)kwaliteit, uitbreiden
van deelmobiliteit en verbeteren van P+R- en fietsvoorzieningen
bij knooppunten. De gemeenten zijn aanjager en regisseur bij het
ontwikkelen en beheren van knooppunten. Daarbij kan het ‘Mobility
as a Service’-concept (MaaS) als een soort ‘marktplaats voor mobiliteit’
fungeren. Daar waar het openbaar vervoer nu nog nauwelijks rendabel
is, kan de regio met MaaS vormgeven aan innovatief, slim en efficiënt
vraaggestuurd vervoer. MaaS kan ook mee stimuleren dat deelmobiliteit
een groter onderdeel wordt van de totale keten. Reizigers kiezen, plannen
en betalen via hun smartphone hun optimale vervoersoplossing, of het
nu gaat om een rit per huurauto, deelfiets of bus.

Recreatief verkeer
De recreatieve sector is een belangrijke kracht van Zuid-Limburg:
Maastricht als historische, (inter)nationale bezoekstad, de kwaliteit
van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg als wandel- en fietsparadijs,
met daarin Valkenburg als historische ontmoetingsplek, en de grote
evenementen en toeristische attracties in Parkstad. Ook voor de
recreatieve sector is bereikbaarheid belangrijk; toeristen moeten in
staat zijn de regio makkelijk te bezoeken. Goede mobiliteitsoplossingen
kunnen het bezoek aan Zuid-Limburg dan ook verder stimuleren.
Daarom zet de regio in op een kwalitatief hoogwaardig recreatief fietsen wandelnetwerk: aantrekkelijk, goed bruikbaar, veilig en toegankelijk.
Bij recreatief verkeer is de reis zelf het doel, niet de bestemming.
Het netwerk moet daarom ook worden voorzien van goede stallingen,
rustpunten en knooppuntenroutes. En er is aandacht nodig voor
de diverse stromen op de landelijke wegen, om te voorkomen dat
bijvoorbeeld het recreatief verkeer op verschillende snelheden (fietsers
en wandelaars) en het landbouwverkeer elkaar in de weg zitten. Ook
de trein kan, aanvullend op de fiets en auto, een rol spelen door slim
gekozen grote en/of kleine stations te laten functioneren als ‘poorten
naar het achterland’ voor de recreatieve bezoeker. (Nieuwe) intensieve
recreatieve voorzieningen of dagattracties bevinden zich idealiter nabij
de bestaande hoofdinfrastructuur en knooppunten.

Mobiliteitsvisie

Zuid-Limburg

Aanleiding

Opgave

De provincie Limburg heeft in 2018 haar mobiliteitsplan
‘Slim op weg naar morgen’ vastgesteld. Hierin is sprake
van een nieuwe werkwijze. De provincie wil samen met
haar partners (inhoudelijke) gebiedsopgaven formuleren.
Voor dit gebied is de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg de
eerste stap hierin. De hierbij passende mobiliteitsagenda is
een middel om deze opgaven te realiseren. Ook de ZuidLimburgse gemeenten hebben hun eigen visies, plannen en
ambities op het gebied van mobiliteit. Hoe kunnen we beide
schaalniveaus aan elkaar verbinden? Is er een gezamenlijke
(regionale) opgave waarmee de Zuid-Limburgse gemeenten
samen kunnen werken aan het realiseren van de provinciale
en eigen opgaves? En kunnen we deze nieuwe (regionale)
samenwerking vertalen in een daarbij passende governance?
Met deze Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg, die nog is opgesteld
vóór de corona-crisis, geven we inhoud aan de wens om
op mobiliteitsgebied de handen ineen te slaan. Voor de
uitvoering hiervan hebben we het Bestuurlijk Overleg
Mobiliteit Zuid-Limburg ingericht. Hierin nemen we
ambtenaren en bestuurders stapsgewijs mee in de nieuwe

Deze Mobiliteitsvisie richt zich op de agglomeratie ZuidLimburg in haar internationale context. Mobiliteit is
een belangrijke drager om de regio aantrekkelijk en
concurrerend te maken en houden. Het ontwikkelen van
agglomeratiekracht en een sterk Daily Urban System zijn
daarbij van groot belang.
Op dit moment bestaat het overgrote deel van de
verplaatsingen in Zuid-Limburg uit automobiliteit. Het
wegennet is hier in het algemeen nog voldoende op
toegerust; er is geen sprake van grootschalige congestie
of files. Toch zijn er wel degelijk mobiliteitsopgaven
in Zuid-Limburg. Door de groei van de economie
en agglomeratiekracht van Zuid-Limburg binnen de
EUREGIO wordt het drukker op de weg. Daarnaast wil
Zuid-Limburg bijdragen aan urgente maatschappelijke
opgaven op het gebied van gezondheid, leefbaarheid,
veiligheid, verduurzaming, CO2-reductie en de inclusieve
samenleving.

manier van werken en denken.

Vier gezamenlijke ambities voor Zuid-Limburg
Er zijn ten aanzien van mobiliteit vier ambities geformuleerd
die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven,
namelijk:

▪▪

Sociaal en inclusief
Alle inwoners en bezoekers van Zuid-Limburg dienen zoveel mogelijk
deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De mogelijkheden
hiervoor, dus ook voor het verplaatsen binnen en buiten de regio, zijn
voor kwetsbare en kansarme mensen van groot belang en willen we
versterken. Zuid-Limburg streeft daarom naar toegankelijke mobiliteit
van deur tot deur voor al haar inwoners.
In het landelijk gebied (en sommige delen van het stedelijk gebied) ligt
de toekomst van het openbaar vervoer wellicht in vraaggestuurd vervoer,
als middel om ‘vervoersarmoede’ (gebrek aan toegang tot vervoer) te
voorkomen. Dit dient optimaal te worden aangesloten op elkaar en op
het bestaand openbaar en doelgroepenvervoer. Vraaggestuurd vervoer
vereist mede daarom veel samenwerking: bewoners, ondernemers en
vrijwilligers bepalen samen de beste mobiliteitsoplossing.
Tot slot doet de regio onderzoek naar maatwerk voor de mobiliteit van
meer kwetsbare en kansarme doelgroepen, en de rol die MaaS hierin
zou kunnen spelen.

10 thema’s

DOORONTWIKKELEN
AGGLOMERATIEKRACHT

VERBETEREN GEZONDHEID,
LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
STREVEN NAAR DUURZAME
MOBILITEIT EN CO2-REDUCTIE

▪▪

▪▪
▪▪

het doorontwikkelen van de agglomeratiekracht
van Zuid-Limburg waarbij steden als Eindhoven,
Luik en Aken onderdeel worden van het ‘Daily Urban
System’ en de bereikbaarheid binnen de agglomeratie
toeneemt;
het verbeteren van de gezondheid, leefbaarheid en
veiligheid in onze steden, het Heuvelland en binnen
de dorpen door meer ‘actieve mobiliteitsvormen’
die minder ruimte innemen en veiliger zijn voor
(kwetsbare) verkeersdeelnemers;
verduurzaming en CO2-reductie;
een inclusievere samenleving en verbeterde
waarmee
de
collectieve
bereikbaarheid
bewegingsvrijheid van mensen, hun kansen op werk,
het gebruik van voorzieningen en het leggen van
sociale contacten toenemen.

INZETTEN OP INCLUSIEVE MOBILITEIT
EN COLLECTIEVE BEREIKBAARHEID
Goudappel Coffeng en APPM i.o.v. Zuid-Limburg
18 mei 2020 | 004050

Naar een mobiliteitstransitie
De regio Zuid-Limburg gaat met deze visie voor een mobiliteitstransitie.
Een transitie die resulteert in meer ‘actieve, dus gezondere
mobiliteitsvormen’ en ‘duurzamere en meer inclusieve mobiliteit’.
Daarbij gaan we uit van ‘de juiste mobiliteitsoplossing voor de juiste
mobiliteitsvraag’. Zuid-Limburg onderneemt daartoe nu al actie om
andere, duurzame vervoerswijzen te stimuleren en om voor de
reiziger concurrerende alternatieven met meer keuzemogelijkheden
te ontwikkelen. De duurzame vervoerswijzen bestaan uit slimme
mobiliteitsketens die schoon zijn, gezond, betaalbaar, robuust
en betrouwbaar, comfortabel en flexibel, en snel en frequent.
De gewenste mobiliteitstransitie kan alleen slagen als de reiziger
zijn gedrag verandert en bestaande reispatronen doorbreekt. Ook
een doelbewuste ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen aan het
gebruik van de nagestreefde slimme mobiliteitsketens.

Mobiliteitsvisie in kaart en in beeld
34 deelopgaven bij de 10 thema’s

Duurzame en slimme mobiliteit
1.

Gedragsbeïnvloeding ten aanzien van verplaatsings- en
vervoerswijzekeuze.

2.

Aanjagen emissieloos vervoer en faciliteren bijbehorende
(laad)infrastructuur.

3.

Ruimte bieden aan deelmobiliteit gebaseerd op beïnvloeding
van autobezit en -gebruik.

4.

Inzet van Data, MaaS en Talking Traffic om de
mobiliteitstransitie te versnellen.

Hernieuwde aandacht voor
verkeersveiligheid
17.

Uitwerking van risicogestuurde aanpak van de
verkeersveiligheid (SPV 2030).

18.

Versterken algehele verkeerseducatie op scholen.

18.

Inzetten op kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers.

20.

Wegen veiliger en leefbaarder maken.

Verbeteren van netwerk en
stimuleren fietsgebruik
21.

Uitwerken van een kwalitatief hoogwaardig regionaal en
stedelijk fietsnetwerk (afstanden tot circa 15 km).

22.

Beter faciliteren fietsparkeren bij herkomsten, knopen en
bestemmingen.

23.

Bevorderen recreatief en nuttig/noodzakelijk fietsgebruik met
programma gedragsmaatregelen.

Knooppunten waar ruimte
en mobiliteit samen komen
5.

Onderzoeken HOV-netwerk tussen steden en economische en
maatschappelijke voorzieningen op perifere locaties.

6.

Doorontwikkelen van Maastricht als internationale knoop en
Heerlen en Sittard als Euregionale knoop.

7.

Ruimtelijke ontwikkelingen bij OV-knooppunten op kansrijke en
passende momenten stimuleren (bijv. bij verhuizingen of fusies).

Robuust wegennet en
leefbare kernen
24.

Oplossen en voorkomen van knelpunten op het weggennet
door alternatieven aan te bieden (en de auto-afhankelijkheid
in de regio te verminderen).

25.

Beperken autoverkeer in stedelijk gebied en in de kernen in
het Heuvelland.

26.

Opvangen van de auto buiten of aan de rand van de steden:
Park & Ride en Park & Bike.

Nationaal en internationaal
(openbaar) vervoer

Totstandkoming van deze visie
De Mobiliteitsvisie is een gezamenlijk product dat is ontwikkeld
via een intensieve samenwerking tussen zestien Zuid-Limburgse
gemeenten, de Provincie Limburg en diverse belangrijke
stakeholders. De visie legt een basis voor het toekomstige, regionale
mobiliteitsbeleid en is behulpzaam als globaal afwegingskader bij het
gezamenlijk stellen van prioriteiten. Hierbij dienen de thematische
uitwerkingen niet als oplossingen, maar als belangrijkste opgaven te
worden gelezen. Er is meestal verdiepend onderzoek of een nadere
onderbouwing nodig. Op basis van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg
starten we het gesprek met alle partijen die nodig zijn om onze
ambities te realiseren.

Stimuleren ketenmobiliteit

8.

Inzetten op meer en betere grensoverschrijdende
verbindingen.

27.

Uitwerken regionaal knooppuntprogramma en verbeteren P+Ren fietsvoorzieningen bij knooppunten.

9.

Reisinformatie en ‘ticketing’ over de grens: verbeteren
uitwisseling van gegevens.

28.

Deelmobiliteit als onderdeel van de keten en nieuwe
vastgoedontwikkelingen.

10.

Versnellen van de verbinding met Eindhoven en verder.

29.

11.

Beter aanhaken van de regio aan internationale knooppunten
en centra (HSL-stations en internationale vliegvelden).

Vormgeven aan innovatief, slim en efficiënt vraaggestuurd
vervoer (MaaS).

Recreatief verkeer

Goederenvervoer en distributie
12.

Streven naar multimodale bereikbaarheid (spoor, water
en weg) voor regionale bedrijventerreinen en logistieke
knooppunten (Sittard-Geleen) en havens (Stein, Born en
Maastricht).

13.

Regionale verkeersaantrekkende functies zoveel mogelijk
realiseren in de buurt van de hoofdinfrastructuur.

14.

Distributie in steden en het Heuvelland (zoveel mogelijk) met
duurzame emissieloze voertuigen en via distributiehubs.

15.

Mogelijk maken van veilige overnachtingsplekken voor
vrachtverkeer op strategische locaties in de regio.

16.

Onderzoeken buisleidingen en vervoer over water als
alternatief voor vrachtverkeer (innovatie circulaire economie).

30.

Versterken kwalitatief hoogwaardig (recreatief) fiets- en
wandelnetwerk: aantrekkelijk, comfortabel en veilig.

31.

Ontwikkelen multimodale mobiliteitsknopen als recreatieve
poorten naar het Heuvelland.

32.

Ontwikkelen verkeersaantrekkende recreatieve functies nabij
de bestaande hoofdinfrastructuur en knooppunten.

Sociaal en inclusief
33.

Streven naar toegankelijke mobiliteit van deur tot deur.

34.

Onderzoek naar maatwerk voor kwetsbare doelgroepen (mede
in relatie tot MaaS).

