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Aan de Raad, 

Sinds december 2014 rijdt Arriva in West Brabant het openbaar vervoer volgens een nieuw contract. De 
provincie Noord Brabant heeft, als opdrachtgever van het openbaar vervoer, de gemeenten een andere 
positie gegeven bij plannen of voornemens tot aanpassing van de dienstregeling. Arriva vraagt ons advies 
uit te brengen over het exploitatieplan 2016 West- Brabant. De adviezen van de gemeentes worden 
betrokken bij het definitief maken van de voorgenomen wijzigingen welke ter instemming worden 
voorgelegd aan het college van gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Met deze mededeling geven wij 
u inzicht in de wijzigingen die voor onze gemeente van belang zijn en de afwegingen die daarbij gemaakt 
zijn. 

Jaarlijks zal er een exploitatieplan van Arriva voor West Brabant worden voorbereid. In het exploitatieplan 
worden de veranderingen in dienstregeling voor het komende jaar afgesproken en vastgelegd. Dat doet 
Arriva in nauw overleg met de opdrachtgever de provincie Noord-Brabant, het reizigersoverleg (ROB) en 
de gemeenten. Hiertoe zijn Strategische, tactische en operationele ontwikkelteams neergezet. De focus 
van de inhoud van het exploitatieplan ligt op de vertaling van het openbaar vervoerbeleid van de provincie 
Noord-Brabant in de dienstregeling 2016. De nieuwe beleidsuitgangspunten moeten in de toekomst nog 
worden ingevuld. In de dienstregeling 2016 is een eerste stap gezet. Er wordt daarbij gekeken naar 
creatieve oplossingen. Indien een buslijn ergens in ritten wordt opgepust dan moeten elders onrendabele 
ritten vervallen. Voor de toekomst is het zoeken naar een balans waarbij ook nog eens rekening 
gehouden moet worden met de aansluitingen op de veranderende spoordienstregeling. 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is binnen de Brabantse Wal afstemming gezocht op het gebied van 
Mobiliteit. Het vervoer houdt immers niet op bij de gemeentegrenzen en het is van belang dat de 
gemeentes van elkaar weten wat er speelt en gezamenlijk opgetrokken kan worden richting Arriva en 
Provincie. Als Brabantse Wal gemeenten zijn we gezamenlijk aan tafel gegaan met Arriva om het 
exploitatieplan 2016 te bespreken. Hierbij is ook afstemming gezocht met buurgemeenten Halderberge, 
Moerdijk en Roosendaal over eventuele grensoverschrijdende ontwikkelingen. 

Op pagina 2 van het exploitatieplan wordt uitleg gegeven over de werkwijze van het exploitatieplan en de 
procedure. 
Op pagina 16 t/m 19 wordt de situatie Steenbergen geschetst. Samengevat komt dit neer op de volgende 
voorgenomen wijzigingen. Cursief is door ons een reactie gegeven op de voorgenomen wijziging. 

Buslijnen 
Lijn 310 (Steenbergen- Bergen op Zoom): 
Er wordt 1 extra spitsrit ingelegd van Steenbergen naar BoZ. Voor de toekomst wordt deze lijn nader 
onderzocht op gebruik. Met name route vanuit BoZ via ROC Steenspil in Halsteren. 
Akkoord, is ook een verzoek van Steenspil. (is ook afgestemd met Bergen op Zoom) 



Lijn 611 (Steenbergen- Oudenbosch) 
Deze lijn rijdt één rechtstreekse rit in de ochtendspits en heeft een magere bezetting. Voorgesteld wordt 
om deze rit op te heffen. Dezelfde reis valt ook te maken met lijn 111 met directe overstap in Oud Gastel. 
Vanaf Oud Gastel is er voldoende capaciteit. 

Akkoord, het gaat om één rit en er zijn voldoende alternatieven, (is ook afgestemd met Halderberge) 

Lijn 111 (Steenbergen - Halderberge) 
Voorgesteld wordt om op zondag alle ritten Steenbergen-Oud Gastel v.v. op te heffen. Het gaat om 3 
gebruikers per dag. Alternatief is met lijn 310 naar Bergen op Zoom en daar overstappen richting 
Roosendaal-Oud Gastel 
Akkoord, gezien het minimaal gebruik en het beschikbaar zijn van voldoende alternatieven, (is ook 
afgestemd met Halderberge). 
Bushaltes (Voor lijn 111 en 310.) 
Opheffen Haltepaar Witte Ruiterweg (tussen Halsteren en Steenbergen). 
Is in de vorige concessie al opgeheven maar nog stilzwijgend in gebruik. De haltes zijn onveilig en nog 
niet aangepast. Er zijn geen in- en uitstappers. 
Akkoord met opheffen. In het verleden is in de raadde vraag gesteld of deze haltes kunnen verschuiven 
richting Stieren weg. Gezien het ontbreken aan behoefte zou dat een verkeerde investering zijn. 

Opheffen haltepaar Franseweg (bij rotonde Franseweg/Rondweg). 
Op een gemiddelde werkdag zijn er 9 gebruikers waar een prima alternatief voor is bij de halte 
Olmendreef. 

Akkoord met opheffen, (ook gezien de instandhoudingskosten). 

Opheffen haltepaar Molenweg (Franseweg nabij Autokar). 
Gemiddeld 4 gebruikers per dag. Prima alternatief zijn haltes Olmendreef en Ravelijnstraat.. 
Akkoord met opheffen. Deze halte had een functie toen de halte Ravelijnstraat er nog niet lag (ook gezien 
de instandhoudingskosten). 
Verplaatsen halte Ravelijnstraat naar het Mollercollege.(Molenweg). 
Is door gemeente ingebracht i.v.m. de ervaren overlast bewoners. 
Verplaatsing wordt voorbereid. U bent hier apart over geïnformeerd. 

Opheffen van een drietal halteparen buiten bebouwde kom tussen Dinteloord en Steenbergen. 
Het gebruik is minimaal. Door Arriva wordt geadviseerd om ze op te heffen maar het is nog geen 
noodzaak. 
Wij wensen ze nog even te handhaven totdat de weg wordt gereconstrueerd. In 2016 hier een besluit op 
nemen met als uitgangspunt dat er één van de drie halteparen in stand blijft. 

Met de voorbereidingen van de dienstregeling 2017 wordt gestart in september/oktober 2015. Wij 
verwachten dat er behoorlijke wijzigingen aan zitten te komen. Voor volgend jaar staat namelijk een 
onderzoek naar integrale verbetering van het openbaar vervoer in Steenbergen, Bergen op Zoom en 
Woensdrecht op de rol. Aan Arriva en Provincie is aangegeven dat we in gezamenlijkheid het overleg in 
gaan zodat we als gemeenten aan de voorkant mee kunnen denken en tijdig na kunnen denken over 
alternatieve oplossingen. 
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Het reizigersoverleg Brabant (ROB) is aan de voorzijde betrokken bij het tot stand komen van dit 
exploitatieplan 2016. Ze worden net als de gemeenten in de gelegenheid gesteld om ook advies te geven 
over dit plan. De wijzigingen in het exploitatieplan zullen, na vaststelling door GS, door Provincie en 
Arriva gecommuniceerd worden. 

Het exploitatieplan 2016 en onze reactie is voor u ter informatie als bijlage toegevoegd. 

Hoogachtend, 
burgemeester eny 
de/íoco^eenelaris, 

van Steenbergen, 
de burgemeester, 


