
 
 
 
 
 
 
Jaarplan 2023 
Midden-Limburg 
 
 



2 
 

 
Visie en Uitvoering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie 20221124 Definitief 
  



3 
 

Inleiding 

 

Het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Midden-Limburg is al 25 jaar het samenwerkingsverband van 

de 7 Midden-Limburgse gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Weert, 

Roerdalen en Roermond). Dit op het gebied van verkeer en vervoer en dan vooral gericht op beleid, 

strategie, lobby, subsidies en coördinatie. 

 

Toen we samen met stakeholders aan de slag gingen met een nieuwe regionale mobiliteitsvisie werd 

al snel duidelijk dat deze veel breder van opzet moest zijn dan eerdere verkeer- en vervoersplannen. 

De visie moet gaan over integraliteit, duurzaamheid, maatschappelijk rendement, leefbaarheid, 

inclusiviteit en innovaties. Samengevat zou de mens en de kwaliteit van het leven centraal moeten 

staan en niet de wegen en voertuigen. Kwaliteit van leven voor iedereen en daarin is mobiliteit geen 

doel op zich maar speelt mobiliteit wel op allerlei manieren een verbindende rol. 

 

In meerdere sessies zijn we met stakeholders gekomen tot 5 (beleids)thema’s. Besloten is om ons 

hierop te focussen en deze te verbeelden. Dit door te gaan werken met schetsen ofwel praatplaten 

begeleid door een korte beschrijving van de richting. Het resultaat hiervan is hierna opgenomen. De 

thema’s zijn maatschappelijke thema’s waar we vanuit mobiliteit aan kunnen bijdragen. We hebben de 

visie gevormd met mobiliteit als dienend beleid voor het mede oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken dan wel dat we met mobiliteit rekening houden met actuele en toekomstige 

ontwikkelingen waar we zo nu en dan voor mobiliteit een aanjagende rol zien. 

 

Met deze integrale verbeeldde visie willen we, vanuit het mobiliteitsperspectief, Midden-Limburg zich 

verder helpen te ontwikkelen tot een nog aantrekkelijker en duurzaam woon-, werk- en 

recreatiegebied voor jong en oud. Hierbij staan vergroenen, vertragen en ontspannen centraal. We 

willen de mensen verleiden om de mobiliteit zo gezond en duurzaam mogelijk in te vullen.  

 

De thema’s die de visie vormen hebben we in dit Jaarplan concreet gemaakt met regionale en 

gemeente overstijgende projecten. We trekken daarbij waar nodig als regio gezamenlijk op en pakken 

de projecten samen aan. Dit doen we samen met allerlei andere organisaties zoals maatschappelijke 

organisaties, bedrijven en ondernemers, bewoners, enzovoort. 

 

 

Vincent Zwijnenberg 

Voorzitter RMO Midden-Limburg 
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Visie 

 

Vertrekpunt voor dit jaarplan is onze op hoofdlijnen verbeelde visie en onze overtuiging dat mobiliteit 

geen doel op zich is maar vooral in dienst staat van anderen en kan bijdragen aan het behalen van 

doelen op de volgende 5 belangrijke onderwerpen: 

 

• Bereikbaarheid gaat verder dan economische bereikbaarheid. Het, niet perse fysiek, toegang 

hebben tot zaken zoals (dagelijkse) voorzieningen en zorg wordt steeds belangrijker; 

• Duurzaamheid, milieuhinder en -uitstoot en klimaatimpact zoals de vermindering van CO2, 

hittestress en wateroverlast; 

• Verkeersveiligheid. Afname van het aantal ernstige verkeerslachtsoffers en -doden; 

• Sociale inclusie ofwel erbij horen en meedoen aan de maatschappij, voldoende ontmoetings- en 

verplaatsingsmogelijkheden, beschikbaarheid van duurzame mobiliteit; 

• Vitaliteit, gezondheid en bewegen. Levenskwaliteit en -geluk. Actieve mobiliteit. Welzijn en mobiel 

blijven tot op hogere leeftijd. 

 

In onze visie zijn we samen met stakeholders gekomen tot 5 (beleids)thema’s waarop we willen 

focussen. Ieder van deze thema’s is vervolgens in een schets gegoten. Opgemerkt moet worden dat 

hierbij de zogenaamde Cittaslow filosofie, waar de gemeente Echt-Susteren zich bij heeft 

aangesloten, een goede inspiratiebron is geweest. De 5 thema’s worden ingeleid met de woorden 

“Wat kan mobiliteit betekenen voor” en zijn: 

 

• Een actieve, veiligere en gezondere leefomgeving voor iedereen; 

• Een duurzamere economie en versnelde energietransitie; 

• Een toename van (water)recreatie en toerisme; 

• Een betere ruimtelijke kwaliteit en transitie; 

• Een doelmatige inzet van technologie en data voor mobiliteit. 

 

 

Projecten 

 

Hierna zijn per thema de projecten opgenomen die in 2023 worden uitgevoerd. Deze projecten zijn 

ingedeeld in gezamenlijke projecten en meer lokale projecten met een regionale ambitie. De 

gezamenlijke projecten worden opgepakt door de regio en of meerdere gemeenten. Bij de lokale 

projecten zijn alleen die projecten opgenomen die aansluiten bij de regionale thema’s, de potentie 

hebben om in de toekomst op meer plekken in de regio te worden uitgerold en of waar in het vervolg 

meerdere gemeenten baat bij zullen hebben. De projecten zijn zoveel als mogelijk beschreven 

volgens de landelijke en provinciale thema’s, programma’s en subsidiestromen. Tevens is elk thema 

samen met stakeholders verbeeld en voorzien van een toelichting over de diverse ontwikkelingen die 

(gaan) spelen. Deze geven ook een indruk van mogelijk toekomstige projecten. 

 

Tot slot is de slag van projecten naar een financieel overzicht gemaakt. De financiële middelen zullen 

door verschillende organisaties beschikbaar moeten worden gesteld. Voor de uitvoering van de 

gezamenlijke projecten ligt een deel van de kosten bij de deelnemende gemeenten. In het regionale 

projectenoverzicht zijn alleen voor de gemeenten specifieke bedragen opgenomen. De andere 

bijdragen komen vanuit de provincie Limburg, SmartwayZ.nl, Euregio, Ministerie van I&W of Europese 

fondsen. In de bijlage is voor ieder project uit het overzicht een korte toelichting opgenomen. 
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Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en zorgt ervoor dat de goederen op de juiste plaats kunnen worden 

bezorgd. De (e-)bike én de benenwagen is het vervoermiddel bij uitstek om actief (in het verkeer) te 

blijven. Het toegankelijke openbaar vervoer (mindervalide maar ook begrijpelijke dienstregelingen) 

zorgt voor verplaatsingen over langere afstand. Doordat langzaam verkeer voorrang (en prioriteit) 

krijgt wordt het steeds veiliger in de openbare ruimte. De supermarkt verkoopt steeds meer lokale 

producten en dat zorgt voor kortere transportketens. We beleven en waarderen steeds meer het 

voedsel dat in onze eigen omgeving is verbouwd. We kijken er over een paar jaar niet meer vreemd 

van op dat een drone medicijnen of bloed brengt naar het medisch centrum. De bezorging van 

maaltijden en online boodschappen gaat wellicht met zelfsturende robots gebeuren. In de woonzorg 

complexen wordt de steeds ouder wordende populatie gefaciliteerd om elkaar te blijven ontmoeten 

(ook met de jeugd) en lang zelfstandig en actief te blijven. Werken doen we steeds vaker van huis uit 

waardoor opvoeding van kinderen en mantelzorg goed kan samengaan met werkverplichtingen. 

Midden-Limburg wordt door zijn benadering van leefgemeenschappen steeds aantrekkelijker voor 

jonge mensen om zich te vestigen. 
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Actieve, veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen 

 

 

Gezamenlijke projecten 

• Verkeerseducatie 

• Fietsbrug Buggenum-Leeuwen 

• (Door)fietsroute Midden-Limburg (Peel-Heythuysen-Haelen-Roermond-Roerstreek-Meinweg) 

• Doorfietsroutes Roermond-Meinweg-Mönchengladbach en -Elmpt/Niederkruchten 

• Fietsstimulering en -parkeren 

• Werkgeversaanpak 

• Doortrappen 60+ 

• Doorfietsroute binnenstedelijk deel IJzeren Rijn 

• Doorfietsroute Weert-Nederweert 

• Doorfietsroute Weert-Eindhoven 

 

 

Lokale projecten met regionale uitstraling/ambitie 

• SB83 (OV Mönchengladbach-Elmpt-Roermond) Gemeente Roermond 

• N280 Leudal Gemeente Leudal 

• Visie fiets-/voetpad L. Ramaekersbrug N280 Gemeente Roermond 

• Ontwikkeling stationsomgeving Gemeente Roermond 

• Onderzoek vervoer op maat in dorpen en wijken Gemeente Weert 

• Verkenning Mobiliteitshub Weert-Noord Gemeente Weert 

• Verkenning Mobiliteitshub Kelpen-Oler Gemeente Leudal 

• Veilig op Weg Gemeente Roerdalen 

• Samen goed op Weg Gemeente Leudal 

• Onderzoek ontvlechten landbouw- en recreatief verkeer Gemeente Nederweert 

• Verbinding N266-N275 Gemeente Nederweert 

• Kentekenonderzoek Vrachtwagenroutering Gemeente Nederweert 

• Verkeersstructuur Maasbracht Gemeente Maasgouw 

• Centrumvisie Heel Gemeente Maasgouw 
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Doordat het voertuigenpark steeds verder elektrificeert (fiets en auto) zal hier in de toekomstplannen 

rekening mee moeten worden gehouden. Vergroenen betekent niet alleen dat de voertuigen schoner 

worden maar dat we ook steeds meer de blik op blik naar de blik op groen moeten richten. Omgaan 

met extreem weer noopt ons meer water en groen toe te gaan laten in de openbare ruimte. Door het 

stimuleren van deelautomobiliteit en het gebruik van de e-bike ontstaat er meer ruimte voor wadi’s, 

parken en ruimte voor ontspanning. Covid heeft ons geleerd dat we niet elke dag meer naar kantoor 

hoeven. Flexplekken creëren zorgt voor ontmoetingen en de gewenste dynamiek in ons werk. Bij 

nieuwbouw en dus ook starterswoningen kunnen we met een goede campagne en voorlichting zorgen 

dat de behoefte aan parkeerplaatsen steeds verder kan gaan afnemen. Door in de ontwerpen het 

langzaam verkeer voorrang te geven op de auto stimuleren we wandelen en fietsen (omgekeerd 

ontwerpen). De slak linksonder tenslotte doet zijn intrede en kijkt nieuwsgierig met een Cittaslow blik 

naar de nieuwe groene omgeving met daarin gelukkige en actieve mensen. In deze inclusieve 

omgeving kan iedereen meedoen. Over slak gesproken: binnen de bebouwde kom 30 km/h of soms 

zelfs 15 km/h is wel zo veilig en past bij het onthaasten. 
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Ruimtelijke kwaliteit (transitie) 

 

 

Gezamenlijke projecten 

• Fietsstimulering en -parkeren 

• (E-)Deelmobiliteit 
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Toerisme en (water)recreatie vormt een van de economische pijlers in Midden-Limburg. Het is een 

prachtig gebied met verschillende aantrekkelijke landschappen, vijf natuurparken, het in Nederland 

grootste watersportareaal en aantrekkelijke steden en dorpen. Daarnaast vormt een aantrekkelijk 

retailaanbod in de stedelijke gebieden voor een bron van ontspanning en inkomsten. De kunst is om 

via aantrekkelijke en duurzame mobiliteit de verbinding te maken tussen stad en ommeland zonder 

dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit en het bijdraagt aan ontspanning en welzijn. Dat 

betekent dat we het niet moeten zoeken in meer infrastructuur maar in het slimmer benutten of 

ombouwen van bestaande infrastructuur. Verblijfstoerisme krijgt een kwaliteitsimpuls en biedt de 

mogelijkheid om (toch betaalbaar) te kunnen ontspannen en onthaasten op kwalitatief hoog en ook 

duurzaam niveau. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Lokaal verbouwde producten zorgen voor korte 

ketens (minder of korter transport) en een bijzondere vorm van toerisme (agrotoerisme). De 

Limburgse bourgondische touch vinden we terug in het horeca-aanbod met ook weer veel 

streekproducten. Deze horeca wordt duurzaam en veilig bevoorraad. Aan de randen van de 

natuurgebieden zien we hubs waar bezoekers overstappen van auto of bus op de (e-)bike. We 

verbinden de parels in de regio op een slimme en duurzame manier, zodat het goed mogelijk wordt 

om de regio zonder auto te verkennen. 
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(water)Recreatie en toerisme 

 

 

Gezamenlijke projecten 

• (Door)fietsroute Midden-Limburg (Peel-Heythuysen-Haelen-Roermond-Roerstreek-Meinweg) 

• Doorfietsroutes Roermond-Meinweg-Mönchengladbach en -Elmpt/Niederkruchten 

• Fietsstimulering (winkel)centrum/binnenstad 

 

 

Lokale projecten met regionale uitstraling/ambitie 

• Fietspad Linne Merum Gemeente Roermond 

• Fietspad Dam Lateraal Kanaal/Noorderplas Gemeente Roermond en Maasgouw 

• Mountainbikeroutes Meinweg en Montfort Gemeente Roerdalen 

• Onderzoek Toeristische OverstapPunten Gemeente Roerdalen en Maasgouw 

• Verkeersstudie IJzeren Man/Weerterbergen Gemeente Weert 

• Verkenning Mobiliteitshub Thorn Gemeente Maasgouw 
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Slimme en duurzame vervoersmiddelen zorgen voor een schonere en stillere omgeving, en zijn 

daarnaast een zichtbaar element van de energietransitie. Die vervoersmiddelen vragen om meer 

duurzame energie. En die energie wordt in toenemende mate geleverd door zon en wind of met 

alternatieven zoals waterstof. De accu’s van het wagenpark zorgen voor een opslagbuffer en leveren 

energie als daarnaar gevraagd wordt door het net. Duurzaam transport is cruciaal in de circulaire 

economie, echter zal er ook steeds meer lokaal worden verbouwd of gemaakt waardoor de 

transportketens korter worden. Transport over water of door middel van buizen (zoals de hyperloop) 

neemt een groot deel van het wegtransport over. Daardoor ontstaat meer ruimte voor langzaam 

verkeer. Hubs vormen een belangrijke schakel in het transport. Levering aan de hubs door schepen 

en vrachtauto’s, doorlevering aan de bebouwde omgeving door kleine en soms zelfsturende 

voertuigen. De parkeervoorzieningen aan de randen van stad of dorp bieden een mogelijkheid om te 

laden en ook om energie te bufferen. Het leren omgaan met deelmobiliteit vraagt om een omslag in 

mindset. Campagnes en voorbeeldprojecten kunnen hierin behulpzaam zijn. 
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Duurzame economie en energietransitie 

 

 

Gezamenlijke projecten 

• Stimulering E-deelmobiliteit 

• Werkgeversaanpak 

• Logistieke aanpak 

• Laadinfra 

• Delta Corridor (buisleidingen) 

• Intercity Eindhoven-Aken 

• Direct busvervoer ASML en Brainport Campus 

• Doorfietsroute Weert-Nederweert 

 

 

Lokale projecten met regionale uitstraling/ambitie 

• (E-)Deelmobiliteit Gemeente Roermond 

• Zero Emissie (Stads)logistiek/-Zone Gemeente Roermond en Weert 

• Verkenning Transferium/Mobiliteitshub Oost Gemeente Roermond 

• Personentrein Antwerpen-Hamont-Weert Gemeente Weert 

• Carpoolplaats Gemeente Echt-Susteren 
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Internet der dingen (Internet of Things, IoT) speelt in ons dagelijkse leven een steeds grotere rol. 

Steeds meer data worden via de cloud uitgewisseld waardoor de mobiliteit steeds slimmer wordt. Met 

elkaar pratende voertuigen zorgen voor meer veiligheid en betere en meer duurzame doorstroming. 

Zelfs een haastige fietser die door het rood raast op zijn speedpedelec wordt in de toekomst niet meer 

‘over het hoofd gezien’ en bijtijds opgemerkt. IoT en GPS zorgen dat landbouwrobots 24 uur per dag 

hun werk kunnen doen. Door precisielandbouw wordt zeer duurzaam verbouwd. Drones vormen 

hierbij de ogen en metingen. De landbouwer houdt zicht op zijn bedrijfsvoering met de app op zijn 

smartphone. Met diezelfde app zorgt zij (of hij) dat de deelauto op tijd beschikbaar komt. Autonome 

voertuigen zijn verbonden en voorzien van een dagschema (ophalen, boodschap ophalen, groep 

ophalen en wachten cq opladen). Dat vraagt om een 5G omgeving die zorgt voor de noodzakelijke 

snelle dataoverdracht. De overheid maakt gebruik van de data om beleid te kunnen ontwikkelen. 

Minder kosten voor mobiliteit in de huishoudens zorgt voor een andere bestedingsruimte, bijvoorbeeld 

voor lokale producten. 
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Technologie en data 

 

 

Gezamenlijke projecten 

• Verkeersmodel Midden-Limburg 

• Data top 15 

• Ongevallen- en snelheidsdata 

• Afstemming Deelmobiliteit/Maas-app 

 

 

Lokale projecten met regionale uitstraling/ambitie 

• Toepassen i-vri’s Gemeente Roermond 
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Financiën en uitvoering 

 

Voor de uitvoering van een aantal gezamenlijke projecten is een gemeentelijke financiële bijdrage 

nodig. Deze projecten zijn opgenomen in tabel 1 en kort toegelicht in bijlage 1. Dit overzicht maakt ook 

duidelijk hoe een bijdrage wordt geleverd aan de eerder onderscheiden thema’s namelijk vooral via 

projecten gericht op verkeersveiligheid, fietsstimulering, mobiliteitsmanagement en technologie & data. 

 

Ongeveer de helft van de projecten wordt uitgevoerd binnen of door het bestaande Regionaal 

Mobiliteitsoverleg (RMO) zoals door de gemeenten vastgelegd in de RMO-Overeenkomst. Voor de 

overige projecten zoals Doortrappen 60+, Posifiets, Werkgeversaanpak, Logistieke aanpak, E-

deelmobiliteit en Data Top 15 ontbreekt de benodigde kennis, kunde en personele capaciteit bij het 

RMO en de gemeenten. Gemeenten kunnen de uitvoering van dit soort projecten vaak niet zelfstandig 

organiseren. Bovendien zijn deze ontwikkelingen meestal groter en omvangrijker dan één gemeente. 

Ze gaan de hele regio aan. Daarom is voor deze projecten een regionale uitvoeringsorganisatie nodig. 

 

Deze regionale uitvoeringsorganisatie heeft drie doelen: 1) Uitvoering geven aan de gemeentelijke 

ambities voor de regio door uitvoering van de projecten vanuit de vijf regionale thema’s, 2) Het bieden 

van inhoudelijke kennis en expertise én mankracht en 3) Een structurele en gestructureerde aanpak 

van gedragsverandering en communicatie. Dus niet ad hoc handelen maar actie in plaats van reactie.  

 

Een uitvoeringsorganisatie zoals hier bedoeld is geen eigen entiteit maar een samenwerking tussen 

de deelnemende gemeenten en eventueel op termijn andere overheden of partners. Dit betekent dat 

deze organisatie geen zelfstandige bevoegdheden en eigen personeel heeft maar handelt namens de 

gemeenten waarbij één gemeente de basis vormt die verplichtingen jegens derden aan kan gaan. 

 

In Midden-Limburg is al een soortgelijke uitvoeringsorganisatie actief namelijk Roermond Bereikbaar. 

Binnen die samenwerking is de mogelijkheid opengehouden deze uit dan wel om te bouwen tot een 

nieuwe organisatie voor heel Midden-Limburg. Deze nieuwe samenwerking wordt ingestoken vanuit 

de zeven Midden-Limburgse gemeenten, verenigd in het RMO. De gemeentelijke ambities en 

(on)mogelijkheden deze tot uitvoering te brengen vormen de basis voor de samenwerking. De vorming 

tot een dergelijke uitvoeringsorganisatie vergt enige voorbereiding. Per 1 januari 2023 wordt daarmee 

gestart onder de naam van Midden-Limburg Bereikbaar. In de loop van 2023 wordt deze regionale 

samenwerking op het gebied van projectuitvoering meerjarig vastgelegd in een overeenkomst. 

 

Overigens kan een dergelijke uitvoeringsorganisatie ook aanvullende diensten verlenen aan 

individuele gemeenten zolang dit niet ten koste gaat van de regionale projecten. Dit kunnen opgaven 

zijn met betrekking tot hinderbeperking en het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag bij evenementen en 

festivals, het stimuleren van zero emissie stadslogistiek, een bezoekersaanpak bij natuurparken, 

mobiliteitshubs, i-vri’s of het intensiveren van bepaalde regionale projecten binnen een gemeente. 
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Tabel 1 Financiële jaarlijkse bijdragen per gemeente in 2023 

 
  



18 
 

Bijlage 1 Projectbeschrijvingen 

 

Verkeerseducatie (basis- en voortgezet onderwijs) 

De provincie Limburg en gemeenten willen de verkeersveiligheid in Limburg in gezamenlijkheid 

verbeteren. In bestuurlijke overleggen is afgesproken om de samenwerking te intensiveren. Vanuit het 

landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid is een risicoanalyse uitgevoerd die geresulteerd heeft in 

een uitvoeringsagenda verkeersveiligheid Limburg. In deze uitvoeringsagenda zijn zowel kwetsbare 

als onervaren verkeersdeelnemers als prioriteit benoemd bij de aanpak voor het verbeteren van 

verkeersveiligheid. Voor het stimuleren van verkeersveilig gedrag is het belangrijk dat 

verkeersdeelnemers permanente en structurele verkeerseducatie krijgen. Een belangrijke doelgroep 

hierin zijn de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. 

 

In 2019 is het huidige verkeerseducatiebeleid voor het basis- en het voortgezet onderwijs geëvalueerd 

met scholen en gemeenten. Uit deze evaluatie is geconcludeerd dat het bundelen van kennis, 

capaciteit en financiën zal leiden tot een effectiever en efficiënter verkeerseducatiebeleid. Hiermee 

worden gemeenten en scholen deels ontzorgd. Door samen te werken en centraal projecten aan te 

bieden wordt verkeersveilig gedrag in de hele provincie op dezelfde wijze gestimuleerd. 

 

Scholen die verkeersveiligheid onderdeel laten uitmaken van hun lessen en aandacht hebben voor 

een verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroutes worden Verkeersactieve school. De 

Provincie Limburg en gemeenten zorgen voor een aanbod van projecten die verkeersveilig gedrag 

stimuleren. Scholen worden ondersteund door netwerkoverleggen en onderwijsadviseurs. Om dit uit te 

voeren hebben provincie Limburg en gemeenten de Samenwerkingsovereenkomst Verkeerseducatie 

voor het basis- en voortgezet onderwijs Noord- en Midden-Limburg ondertekend. De overeenkomst 

geldt voor de schooljaren 2021/2022 t/m 2024/2025. De gemeenten en provincie dragen 

respectievelijk 0,50 euro en 0,66 euro per inwoner per jaar bij. 

 

Verkeerseducatie 18+ 

Bijna alle gemeenten hebben hun beschikbare budget voor verkeerseducatie volledig ingezet voor de 

Samenwerkingsovereenkomst Verkeerseducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs. De 18+ 

doelgroep valt hierdoor buiten de boot. In 2022 zijn met resterende provinciale subsidiegelden 2 acties 

met betrekking tot drank, drugs en afleiding in het verkeer uitgevoerd. In 2023 willen we dit minimaal 

herhalen. De provincie heeft aangegeven zeer waarschijnlijk 50% subsidie hiervoor beschikbaar te 

stellen. Dit is een overgangssituatie op weg naar een meer structurele gezamenlijke aanpak door 

gemeenten en provincie van de 18+ doelgroep. Hiervoor wordt in 2023 een eerste voorzet gedaan. 

 

Doortrappen 60+ 

Fietsen draagt bij aan de gezondheid van ouderen en houdt hen langer sociaal actief en zelfredzaam. 

Ouderen fietsen met veel plezier, maar lopen ook het risico op ernstig letsel als zij met de fiets een 

ongeval krijgen. Bij 72% van de dodelijke fietsongevallen zijn 60-plussers betrokken. Het bevorderen 

van de fietsveiligheid bij de oudere fietser verdient daarom extra aandacht. Doortrappen draagt bij aan 

minder ongelukken met fietsende ouderen, gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven door 

in te zetten op gedragsverandering. Het programma wil ouderen bewust maken van het onderwerp 

fietsveiligheid door het thema bespreekbaar te maken op plekken waar ouderen al zijn en hen te 

verleiden tot aanpassingen aan de fiets of in gedrag. Via hun vertrouwde netwerk krijgen ouderen 

daartoe tips, informatie en diverse interventies aangeboden. De provincie stelt maximaal 5000 Euro 

per gemeente beschikbaar waarbij de maximale cofinanciering 50% is. 
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Posifiets 

Posifiets intensiveert de fietsstimulering en zorgt voor een herkenbare aanpak om allerlei 

fietsactiviteiten te bundelen. Dit door in te zetten op vaker fietsen, veilig fietsen en veilig stallen. 

Iedereen die kiest voor de fiets en de auto laat staan, werkt mee aan schonere lucht, een goed 

bereikbare en aantrekkelijke (buurt)centra en kernen. Van promotieteams tot extra aanbiedingen voor 

fietsers bij ondernemers, extra fietsenstallingen en -bewaking, benoemingen tot fietsstraat, enzovoort. 

Ondernemers, woningcorporaties, buurtnetwerken en belangenorganisaties kunnen mee gaan doen 

waardoor Posifiets kan uitgroeien tot een beweging van en voor de gemeenten. 

 

Ieder kind een fiets 

Ieder kind een fiets is van oorsprong een initiatief van de ANWB gestart eind 2015. Met behulp van dit 

initiatief worden gebruikte en overbodige (kinder-)fietsen verzameld, opgeknapt en hersteld in daartoe 

aangewezen verzamel- en herstelplaatsen. Deze fietsen worden vervolgens verstrekt aan kansarme 

kinderen. De kosten per fiets bedragen circa € 75 a 100 Euro. Dit zijn kosten voor herstel, materiaal en 

eventuele nazorg die worden betaald vanuit verschillende subsidiebronnen beheerd door stichting 

Leergeld. Samen met andere maatschappelijke organisaties zoals Kringloop Nederland en Kindpakket 

zorgen ze ervoor dat de fietsen terecht komen bij de kinderen die ze het hardst nodig hebben en voor 

wie het niet mogelijk is zelf een fiets aan te schaffen. Stichting Leergeld werkt ook samen met sociale 

werkplaatsen waar de fietsen worden opgeknapt tot veilige fietsen. 

 

Samen met de provincie Limburg willen we bijdragen aan Ieder kind een fiets. In welke vorm is nog 

onduidelijk. Hiervoor hebben we meer inzicht nodig in de wensen en behoeften van elke stichting. Dit 

kan zijn een te kort aan geschikte fietsen of onderdelen en gereedschappen, geen beschikbare 

inzamel- of opslagruimte, onvoldoende fietsenmakers of geen capaciteit voor coördinatie en 

organisatie. Naar verwachting zal de benodigde bijdrage, met provinciale subsidie, relatief klein en of 

niet financieel van aard zijn. 

 

Regionale (door)fietsroutes 

Eind 2020 is het regionale fietsnetwerk Noord- en Midden-Limburg opgesteld. De hierin opgenomen 

hoogwaardige routes komen overeen met die zoals opgenomen in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. 

De komende jaren werken meerdere gemeenten samen en met de provincie aan de realisatie van 

diverse regionale (door)fietsroutes. Deze projecten verkeren nu in verschillende (kosten)fasen. 

 

Werkgeversaanpak 

Het afgelopen decennium is gebleken dat het stimuleren van slimme en duurzame mobiliteit via 

werkgeversbeleid zeer effectief is. Met de werkgeversaanpak worden werkgevers gestimuleerd en 

geholpen om de werkgerelateerde mobiliteit te verduurzamen, zoals afgesproken in het 

Klimaatakkoord, en het reisgedrag ten tijde van de coronacrisis door te zetten: meer thuiswerken, 

beter spreiden van reizen over de dag en over de week. Daarnaast willen we met de 

werkgeversaanpak duurzame mobiliteit (modal shift) stimuleren waardoor de bereikbaarheid 

toeneemt, de emissies afnemen en de vitaliteit van de medewerkers verbetert. Onderwerpen voor de 

gedragscampagnes zijn thuiswerken, tijd- en plaats-onafhankelijk werken, fietsstimulering, OV-

stimulering, stimuleren elektrisch rijden, parkeren op afstand en verkeersveiligheid passend binnen de 

doelstellingen van de aanpak van spreiden en mijden. Stimuleringsmaatregelen worden binnen de 

werkgeveraanpak geïnitieerd en gefaciliteerd waarbij eventuele e-bike probeeracties worden 

uitgevoerd en gefinancierd door marktpartijen. Ook wordt het werkgeversnetwerk verder opgeschaald 

naar onderwijsinstellingen. 
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Logistieke aanpak 

Vanwege de ligging tussen grote economische centra zijn er steeds meer logistieke dienstverleners in 

onze regio gevestigd. Daarnaast ligt onze regio aan de nationale goederenvervoer corridor Oost en 

Zuidoost. Aanleiding voor de logistieke aanpak is de vraag hoe optimaal invulling gegeven kan worden 

aan logistieke mobiliteitsoplossingen om verdere investering in en uitbereiding van het wegennet 

zoveel als mogelijk te voorkomen en de uitstoot van emissies zo veel als mogelijk te verminderen. Om 

hier invulling aan te geven worden logistieke makelaars ingezet die slimme oplossingen toepassen 

binnen de logistieke sector in de regio. We zetten binnen deze aanpak in op het verminderen en 

verduurzamen van fossiele ritkilometers bij logistieke bedrijven inclusief de modal shift van goederen-

vervoer van weg naar water/spoor, zero emissie (stads)logistiek en digitalisering van de logistiek. 

 

E-deelmobiliteit 

Eén (e-)auto of (e-)fiets die door meerdere reizigers wordt gebruikt zorgt voor minder blik op straat, 

minder parkeerdruk en draagt bij aan de afname van CO2. Dit willen we stimuleren te samen met het 

verbeteren van de afstemming en uitwisselbaarheid van de deelvoertuigen en -systemen tussen de 

gemeenten. Mogelijk is er provinciale subsidie beschikbaar maar dit is nog niet duidelijk. 

 

Laadinfra 

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. Het afgelopen jaar alleen al is het aantal volledig  

elektrische auto’s verdubbeld. Vanaf 2030 dienen alle nieuw verkochte auto’s emissieloos te kunnen  

rijden. Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur rijden er in 2030 dan zo’n 1,9 miljoen  

elektrische personenvoertuigen in Nederland. Elektrisch rijden is een belangrijk onderdeel binnen de 

energietransitie. Elektrische auto’s zijn niet alleen schoner en duurzamer, maar door slim laden is het 

ook mogelijk om (toekomstige) overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. Deze 

ontwikkelingen vragen om een gelijktijdige ontwikkeling van de benodigde laadinfrastructuur. 

Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Als onderdeel van het klimaatakkoord is de Nationale 

Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de ontwikkeling van 

laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s. 

Gemeenten staan hiervoor aan de lat en dienen een plan van aanpak op te stellen en tweejaarlijks te 

monitoren. Daarbij is regionale en provinciale samenwerking het uitgangspunt. Op dit moment nemen 

bijna alle Brabantse en Limburgse gemeenten deel aan een collectieve aanbesteding publieke 

laadinfrastructuur. Dit  bespaart de gemeenten organisatorisch tijd en capaciteit in de voorbereiding en 

in de uitvoering. Tot nu toe zijn er geen kosten voor gemeenten voor de plaatsing en exploitatie van 

nieuwe (reguliere) laadpalen. De concessie voor de plaatsing loopt af in 2024. De proceskosten voor 

deelname aan een nieuwe aanbesteding zijn naar verwachting minimaal. Door spreiding van de 

begeleidingskosten is er een kleine gemeentelijke bijdrage nodig voor het aangaan van een nieuwe 

concessie. Mogelijk is er provinciale subsidie beschikbaar maar dit is nog niet duidelijk. 

 

Verkeersmodel 

Om de mogelijke gevolgen van allerlei mobiliteits-, infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen te 

kunnen inschatten voor de bereikbaarheid en het milieu hebben we een regionaal verkeersmodel. 

Sinds enkele jaren is dit model meegenomen in het provinciale project Doorontwikkeling 

Verkeersmodellen 2021-2027. De jaarlijkse kosten voor gemeenten zijn 13.119,07 Euro over de 

periode 2021 t/m 2027. De provincie draagt jaarlijks hetzelfde bedrag bij. 

 

Ongevals- en snelheidsdata 

Iedere Midden-Limburgse gemeente heeft een VIA abonnement op Signaal Ongevallen met de 

actuele ongevallendata en op VIA Signaal Snelheden. Door dit met z’n allen te doen krijgt iedere 

gemeente een regionale korting. De totale kosten bedragen 15.108,93 Euro. 
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Data Top 15 

In het BO-MIRT is afgesproken in te zetten op het beter benutten van het bestaande wegennet waarbij 

digitalisering als essentieel onderdeel voor het informeren van reizigers, beslisinformatie, monitoring 

en het efficiënter uitvoeren van kerntaken van de overheden gericht op betere bereikbaarheid, 

leefbaarheid en verkeersveiligheid wordt gezien. Vanuit de landelijke opgave en de wenselijkheid 

vanuit de provincie om de toegevoegde waarde voor het op orde krijgen van de mobiliteitsdata voor 

gemeenten inzichtelijk te krijgen willen we in 2023 deze digitaliseringsopgave voorbereiden. We 

hebben namelijk nu geen inzicht in welke data er is, welke rol gemeenten hier nu al in vervullen en 

waar de data voor gebruikt kunnen worden. Hiervoor stelt de provincie 50.000 Euro beschikbaar. 

 

Midden-Limburg Bereikbaar 

Voor de uitvoering van meerdere projecten zoals Doortrappen 60+, Posifiets, Werkgeversaanpak, 

Logistieke aanpak, E-deelmobiliteit en de Data Top 15 ontbreekt de benodigde kennis, kunde en 

capaciteit bij zowel het RMO als de individuele gemeenten. Gemeenten kunnen de uitvoering van dit 

soort projecten vaak niet zelfstandig organiseren. Ook zijn deze ontwikkelingen meestal groter en 

omvangrijker dan één gemeente. Ze gaan de hele regio aan. In Midden-Limburg heeft de bestaande 

uitvoeringsorganisatie “Roermond Bereikbaar” zich bereid verklaard onder andere deze projecten op 

te willen pakken. Binnen die samenwerking is de mogelijkheid opengehouden deze uit dan wel om te 

bouwen tot een nieuwe organisatie voor heel Midden-Limburg. Aan de hiervoor benodigde kosten 

voor de programma-organisatie, -uitvoering en communicatie wil de provincie 50% bijdragen. 


