
 

 

 

Aan:  alle gemeenten in West Brabant, plus Heusden en Dongen 

Verstuurd via de e-mail aan de contactambtenaren 
b.vandrunen@gemeente-steenbergen.nl  

 

Betreft: Adviesaanvraag Exploitatieplan 2016 West-Brabant 

Uden, 2 juli 2015 

Beste heer van Drunen, 

Sinds december 2014 rijdt Arriva in West Brabant het openbaar vervoer volgens een nieuw contract en 

dat betekent andere afspraken en spelregels voor de uitwerking van de dienstregeling voor de komende 

jaren.  

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. U wordt 

gevraagd advies uit te brengen over de geplande wijzigingen in de dienstregeling van volgend jaar, die 

ingaat per 13 december 2015. In bijgaande rapportage ‘Exploitatieplan 2016 West Brabant’ zijn de 

veranderingen voor 2016 vermeld. Er is onderscheid in Businesscases (hoofdstuk 2) en kleine(re) 

aanpassingen (hoofdstuk 3). Bij de uitwerking van de businesscases zijn de betreffende gemeenten en 

het ReizigersOverleg Brabant (ROB) betrokken geweest. Over de kleine(re) aanpassingen is geen 

overleg gepleegd, maar u wordt bij deze hierover geïnformeerd.  

Het Exploitatieplan 2016 West-Brabant is voorbereid in het zogenaamde Tactische Ontwikkel Team 

(TOT) West-Brabant, waar Arriva samenwerkt met de provincie Noord-Brabant, de B3-steden en het 

ROB.    

Arriva vraagt u advies uit te brengen over het Exploitatieplan 2016 West-Brabant. Deze adviezen 

betrekken wij bij het definitief maken van de voornemens tot wijziging en het ter instemming voorleggen 

aan het College  van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Ook het opstellen van het definitieve 

Exploitatieplan 2016 West-Brabant gaat via het overleg in het TOT West-Brabant; hier wordt bepaald of 

uw adviezen en opmerkingen leiden tot aanpassing. 

Uw advies mag ambtelijk of bestuurlijk van aard zijn. Dat is aan u om te beslissen. Graag willen wij alle 

adviezen uiterlijk 11 augustus 2015 in ons bezit hebben, zodat Gedeputeerde Staten uiteindelijk in 

september een besluit nemen. Uw advies ontvangen wij graag  via de mail: cees.doeser@arriva.nl. Ook 

als u geen opmerkingen heeft, horen wij dat graag. 

Voor vragen kunt u tussentijds contact opnemen met Arriva. Voor dit exploitatieplan kan dat met zowel 

Steven Goedhart (vervoerontwikkelaar, 06-52754397, steven.goedhart@arriva.nl ) als Cees Doeser 

(ontwikkelmanager, 06-55425813).    

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
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