
 
 
 
 
 
Motie 
Mobiliteit-HUB Station Oost 
 
De raad in vergadering bijeen op 7 mei 2019, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel 
‘Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en -agenda’ in de commissie Omgeving op 16 april 
2019; 
 

Constaterende dat: 
- De bereikbaarheidsstrategie een schone en gezonde leefomgeving als uitgangspunt heeft en 

versterking van het Openbaar Vervoer daar goed bij past; 
- tussen 2013-2017 het aantal treinreizigers op Station Oost met 28,5 % is gedaald naar 1262 

reizigers per dag; 
- de verwachting is dat het aantal reizigers dat dagelijks gebruikt maakt van het Centraal Station 

met 30-40 % toeneemt; 
- rondom Station Oost grote kansen liggen voor het ruimtelijk verdichten van de stad;  
- in de ‘Actualisatie Bereikbaarheidsstrategie ’s-Hertogenbosch’ de knooppuntontwikkeling 

Station Oost pas op lange termijn is voorzien; 
- in dezelfde Actualisatie een hoogfrequent stadsbusnetwerk wordt geambieerd in aanloop naar 

de nieuwe OV-concessie in 2024. 
 
Overwegende dat: 

- meerdere HUB’s (OV-knooppunten) in de gemeente de groeiende druk op het Centraal Station 
kunnen doen afnemen; 

- reizigers op een mobiliteit-HUB eenvoudig kunnen overstappen van en naar een ander 
vervoermiddel; 

- een mobiliteit-HUB in haar directe omgeving een impuls kan geven aan de ontwikkeling van 
onderwijs, bedrijvigheid en diverse woonvormen; 

- nabij Station Oost kansen liggen voor een ‘Tweede Spoorzone’ met een mobiliteit-HUB; 
- het van belang is om ruimschoots voor de OV-concessie van 2024 de mogelijkheden voor een 

mobiliteit-HUB nabij Station Oost in beeld te hebben, zodat er voor de nieuwe OV-concessie 
overwogen besluiten over een mobiliteit-HUB genomen kunnen worden.  

 
Spreekt uit dat: 
de mogelijkheden voor realisatie van een mobiliteit-HUB nabij Station Oost verkend dienen te worden.  
 
Verzoekt het College:  

- te onderzoeken in hoeverre een mobiliteit-HUB nabij Station Oost de druk op het Centraal 
Station kan doen afnemen dan wel ondersteunend kan zijn aan het Centraal Station in het 
totale mobiliteitsnetwerk; 

- de mogelijkheden voor realisatie van een mobiliteit-HUB nabij Station Oost te verkennen; 
- de gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren en de conclusies mee 

te nemen in de eerst volgende actualisatie van de bereikbaarheidsagenda. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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