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Artikel 29 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agenda pu nt : 5a Regiona le

sa

me nwe rking 2O2t-2O24

Onderwerp: Samenwerking
De raad van de gemeente landerd in vergadering bijeen op 28 mei 2020

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van2!januari 2020;
gehoord de Verenigde voorbereidende Bijeenkomst (wB) voor Gemeenteraden en
Waterschapsbesturen op 19 februari jl in Oss;

overwegende dat

-

:

/

Samenwerking is gericht op regionale strategische samenwerking: gemeenschappelijke
maatschappelijke opgaven die op regionaal niveau spelen, zoals demografische en
economische ontwikkelingen;
Het daarbij gaat om economische, ruimtelijke ordenings- en infrastructurele maatregelen die
bijdragen aan het versterken van de (internationale) concurrentiepositie van de regio
Noordoost-Bra ba nt;
ln de Samenwerkingsagenda overheden Noordoost-Brabant "Richting 2030" vijf opgaven
uitgewerkt zijn;
Eén van de opgaven "Duurzaam bereikbaar/' is en deze opgave een middel is om de andere
opgaven te realiseren;
Op de bijeenkomst regio Noord Oost Brabant L9 februarijl. in Oss is erkend dat binnen de
ruit Nijmegen - Den Bosch - Eindhoven - Venlo grote problemen zijn ten aanzien van de
mobiliteit en er oplossingen moeten komen;
A en N wegen vol lopen en de verbinding middels het openbaar vervoer vanuit het land van
Cuijk met de regio Landerd / Uden dramatisch is waarbij de maaswijdte van auto- en
spoorverbindingen in het Land van cuijk met de regio Landerd/Uden te groot is;
De samenhang tussen stad en platteland steeds intensiever wordt en stad en platteland
elkaar steeds meer aanvullen / versterken;
De 5 grote steden (85) in Brabant werken aan het versterken van hun (inter)nationale
verbindingen, corridors, knooppunten met daarbij het verbinden van de stedelijke
agglomeraties en de stads-regionale mobiliteit;
Het Rijk investeert in de A50 (Oss-Nijmegen) en (Eindhoven-Veghel) en de
Provincie investeert in de verbetering van de N-279 tussen Veghel en Asten;
Deze investeringen zijn nodig, maar lossen juist niets op in de Oost-West verbindingen in de
regio van Noord Oost Brabant tussen het Land van Cuijk met Landerd en Uden, sterker nog
de problemen op het gebeid van mobiliteit worden alleen maar erger;
Gezien de toekomstige ontwikkelingen in de regio Noord Oost Brabant, een perspectiefuolle
regio van Nederland is wat betreft wonen, werken en recreëren;
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Het gedeelte Openbaar Vervoer van het Kleinschalig Collectief Vervoer afneemt.
Bedrijven in de regio van Land van Cuijk en Landerd /Uden lastig bereikbaar zijn voor
studenten en stagiaires die gebruik maken van het Openbaar Vervoer (studenten-OV);
Collegetijden deels verschuiven naar de avond waardoor het gebruik van Openbaar Vervoer
in de avond niet altijd meer mogelijk is;
Om een duurzame bereikbaarheid te realiseren er nu stappen gezet zullen moeten worden
op het gebied van ruimtel'rjke ordening en er maatregelen genomen dienen te worden;

verzoekt het college om

1.
Z.
3.
4.

het mobiliteitsvraagstuk in de regio Nijmegen-Den Bosch-Eindhoven-Venlo prominent op
de diverse agenda's en overlegtafels te plaatsen;
hiervoor aansluiting te zoeken bij de bereikbaarheidsagenda's en plannen van Den
Bosch, Nijmegen en de Brainportregio;
gezamenl'rjk met partners een gedegen onderzoek te starten naar structurele
oplossingen voor de bereikbaarheid van de Oost-West verbindingen in de regio Noord
Oost Brabant. en hierbij in te spelen op een breed scala van mogelijke maatregelen.

daarin ook het (nieuwe) provinciaal mobiliteitsbeleid "Gedeelde Mobiliteit" in
samenhang met de aankomende vernieuwde concessie openbaar vervoer in Noord Oost
Brabant te betrekken bij het onderzoeken van oplossingen voor de bereikbaarheid in
onze regio.

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

Indiener Harold van den Broek; fractie
Deze motie is

E.E.

We

nberg,

RPP

in de raadsvergadering van 28 mei 2020

