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Geachte heer Broos, 

Op basis van artikel 37a heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Wat heeft het college van de Gemeente Steenbergen in de afgelopen jaren gedaan om 
de buslijndiensten in de kernen van onze gemeente afgestemd te houden met de 
grotere plaatsen/ de buslijn knooppunten? 

2. Wat kan het college op korte termijn doen, en is het college hiertoe bereid, om 
buslijndienstregelingen zodanig afgestemd te krijgen dat zoveel mogelijk mensen 
(forensen voor hun werk en of kinderen voor hun schoolverbindingen) er goed gebruik 
van kunnen maken. 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. De dienstregeling is primair een verantwoordelijkheid van de Provincie. De 

Provincie komt jaarlijks met voorstellen om de dienstregeling voor het volgende 
jaar vast te stellen. Hiertoe dient een opti ma I isatielijst die in overleg wordt 
samengesteld met de gemeenten, de GGA van de Regio West-Brabant en het 
reizigersoverleg Brabant. Daarnaast vindt afstemming plaats met 
regiotaxiorganisaties, aangrenzende vervoerautoriteiten en er wordt nauw 
samengewerkt met de vervoerders. Wij worden jaarlijks ruim in de gelegenheid 
gesteld om input te leveren voor de nieuwe dienstregeling en wij hebben dat ook 
regelmatig via het GGA overleg (Regio West-Brabant) gedaan. 

2. Als er problemen gesignaleerd worden over afstemming van buslijnen of 
anderszins dan maken wij deze problemen kenbaar bij de concessiemanager van 
de Provincie met het verzoek om na te gaan of een oplossing voorhanden is. 
Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt dan brengen wij het probleem 
op de agenda van de GGA. Recentelijk is de problematiek van de busverbinding 
Kruisland -Oud Gastel opgelost omdat er vanaf 6 januari 2013 een extra ochtendrit 
wordt gereden. Verder spelen er voor de korte termijn geen 
afstemmingsproblemen die onze interventie vragen. 
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Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, 

8 C 
drs. S.C.C.M. Bolten M.W.H. Leloux 
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