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Reactie adviesaanvraag exploitatieplan 2017 West
Brabant
Steenbergen, 2 augustus 2016
Geachte heer Been,
Wij hebben uw adviesaanvraag betreffende het exploitatieplan 2017 West-Brabant d.d. 5
juli jl. ontvangen. Hierbij willen wij u bedanken dat wij vooraf zijn betrokken bij de business
case openbaar vervoer Brabantse Wal. Wij waarderen de samenwerking en de openheid
die is geboden in het functioneren van het lijnennet. Dit geeft ons een duidelijk beeld over
het functioneren van de buslijnen. Zoals bij u bekend hebben de Brabantse Walgemeenten
sinds 2015 de handen ineen geslagen ten aanzien van het openbaar vervoer in verband
met de gezamenlijke belangen en de grensoverschrijdende aspecten. Om die reden gaat
onze reactie dan ook wat verder dan alleen onze gemeente.
In het concept exploitatieplan geeft u aan de volgende maatregelen te willen treffen:
1. Stadsdienst Bergen op Zoom
a. Lijn 22 Warande/Gageldonk rijdt 1x per uur;
b. Stadslijnen op zaterdag overdag uurdienst i.p.v. halfuurdienst vanwege het
zeer minimale aanbod van reizigers;
c. Stadslijnen rijden niet meer op zondag en zaterdagavond vanwege het zeer
minimale aanbod van reizigers.
Lijn 112 rijdt via Bravis Ziekenhuis van maandag t/m zondag (1 x per uur, ook in de
vroege avonduren). Warande/Ziekenhuis/Gageldonk zijn d.m.v. lijn 112 en lijn 22 ieder
half uur bereikbaar. Het Bravis Ziekenhuis is beter vanuit de regio bereikbaar.
3. Lijn 100 Bergen op Zoom - Putte vervalt. Lijn 104 en lijn 105 nemen deze functie over.
4. Lijn 104 Bergen op Zoom - Roosendaal via Huijbergen rijdt via Aviolandalaan en blijft
verder ongewijzigd.
5. Lijn 105 (Putte) gaat in de spitsuren in beide richtingen een halfuurdienst rijden.
6. Lijn 111 rijdt niet meer op zaterdag tussen Bergen op Zoom en Oud Gastel vanwege
het zeer minimale aanbod van reizigers.
7. Lijn 310 rijdt in de spitsuren in spitsrichting 4x i.p.v. 2x per uur tussen Steenbergen,
Halsteren en Bergen op Zoom v.v. met mogelijk een aantal ritten van/naar Dinteloord
vanwege de toename van reizigers.
8. Lijn 310 van/naar Rotterdam gaat altijd met hoogwaardig Volansmaterieel rijden.
9. Steenbergen Noord krijgt een betere ontsluiting met een nieuwe route van buurtbus
290.
10 De dienstregeling (tijden) veranderen als gevolg van de nieuwe NS-dienstregeling.
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11. Nieuwe lijn naar GGZWNB locatie Vrederust in Bergen op Zoom wordt opgenomen in
het lijnennet, mits commitment van diverse stakeholders.
Wij begrijpen dat het rijden met lege bussen niet rendabel is. De algemene verwachting is
uitgesproken dat het huidige lijnennet van zowel de stadsbussen maar ook van een aantal
ontsluitende lijnen in de kleine kernen verder onder druk komt te staan. Er zal dan ook in
de komende jaren aandacht dienen te blijven voor een integrale aanpak van een goed
collectief (openbaar) vervoersysteem. Gemeente Bergen op Zoom heeft u al aangekondigd
dat een onderzoek wordt opgezet naar alternatieve openbaar vervoeroplossingen als het
regulier OV-systeem (gedeeltelijk)niet houdbaar is. De aanpak van dit onderzoek zal in
overleg met u de komende maanden verder uitgewerkt worden.
Content zijn we met het breder inzetten van de buurtbus 290 Wouw- Steenbergen- Oud
Gastel ten behoeve van de ontsluiting Noord-Oost. We wachten graag uw initiatief af om
met de buurbusvereniging in overleg te gaan over een nieuwe route.
In de business case staat dat de noodzakelijke aanpassingen aan de haltes een
onderdeel zijn van het exploitatieplan. We gaan er vanuit dat dit inhoudt dat u de kosten
draagt voor deze aanpassingen. Daarnaast heeft u aangegeven dat u op korte termijn een
quick scan zult doen van de lijn 310 bushaltes. Graag worden wij z.s.m. op de hoogte
gebracht van uw bevindingen.
Ten aanzien van lijn 11, het traject Steenbergen-Dinteloord zijn wij voornemens om 2 van
de 3 halteparen te laten vervallen zodra de N259 gereconstrueerd gaat worden ( 2 helft
2017). Het haltepaar Zuidzeedijk wensen we in stand te laten. Wij zullen hier over t.z.t.
tijdig contact met u opnemen.
e

Met in achtname van bovenstaande aandachtspunten delen wij u mede in te kunnen
stemmen met het concept exploitatieplan 2017. Mocht u naar aanleiding van deze brief
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer G. van Drunen van de
afdeling Beheer. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0167- 543411.

Hoogachtend,
Buŗgemeester en wethouders voornoemd,
De locosecretaris,
De loco burgemeester,

