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Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld:
Naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling van buslijn 102 van vervoersmaatschappij
Connexxion rijdt de buslijn 102 vanaf 1 maart 2015 niet meer langs Nieuw Vossemeer.
1.

Wist het College van deze aanpassing van de dienstregeling? Z o ja, wat heeft het
College sindsdien gedaan om het eventueel verdwijnen van de buslijn te voorkomen?

2.

Wat kan het College op korte termijn doen, om de buslijn in Nieuw Vossemeer te
behouden?

3.

Heeft het College een persoonlijke reactie gegeven, op het aanbestedingstraject van
de provincie m.b.t. de OV concessies dat reeds sinds 2012 loopt?

4. Z o ja, wat heeft het college in die reactie gesteld om de buslijndienst voor Nieuw
Vossemeer goed afgestemd te houden?
5. Z o niet, waarom heeft het college niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt om
buslijndiensten voor de kernen van de gemeente Steenbergen, en in dit geval Nieuw
Vossemeer in het bijzonder, goed afgestemd te houden?
Wij beantwoorden deze als volgt:
1. Ook het college is onaangenaam verrast over de wijziging van de dienstregeling
per 1 maart 2015 waarbij buslijn 102 Oude Tonge- Bergen op Zoom vice versa
Nieuw Vossemeer niet meer aan zal doen. Het gaat om een busverbinding die
vanuit de Provincie Z eeland wordt georganiseerd en door vervoersbedrijf
Connexxion wordt uitgevoerd.
2.

Wij hebben direct contact opgenomen met de concessiemanager van de Provincie
Noord-Brabant en de volgende vragen voorgelegd:
«

»

Is er door Provincie Z eeland, dan wel Connexion contact geweest met de Provincie
Noord Brabant over deze wijziging van de dienstregeling? Z o ja waarom is er geen
contact opgenomen met onze gemeente?
Wat kunnen wij als gemeente Steenbergen op korte termijn ondernemen om de
buslijn te behouden?
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3.

Is de Provincie Noord -Brabant bereid om in deze kwestie te bemiddelen?
Mocht een eventuele actie richting Connexxion niet tot resultaten leiden is er dan
een alternatieve busregeling met Arriva te organiseren?

Dit heeft niets te maken met het aanbestedingstraject van de Provincie Noord
Brabant. De Provincie is ook onaangenaam verrast. Het blijkt om een solitaire
actie te gaan van de Provincie Zeeland.

4.

Wij hebben geen reactie gegeven omdat het wijzigen van de dienstregeling geen
betrekking had op het aanbestedingstraject van de Provincie Noord Brabant.

5.

Wij houden continue in het oog of er ontwikkelingen zijn op het gebied van de
buslijnverbindingen. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de buslijndiensten
voor onze kernen afgestemd te houden. In dit geval gaat het om ontwikkelingen
die buiten ons gezichtsveld vallen en ook in strijd zijn met de
communicatieafspraken die gemaakt zijn tussen de Provincies onderling.
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