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Aan de leden en duoburgerìeden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen

Geachte leden en duoburgerìeden van de gemeenteraad,
Hierbij willen wij u graag informeren over het gebruik van ons huidige openbaar vervoer, het proces van het
opstellen van het concept exploitatieplan 2017 van Arríva en de richting die wij op willen voor de toekomst van
het openbaar vervoer in de Brabantse Wal. De Brabantse Walgemeenten hebben sinds 2015 de handen ineen
geslagen ten aanzien van het openbaar vervoer in verband met de gezamenlijke belangen en de
grensoverschrijdende aspecten.
Aanleiding
Sinds december 2014 rijdt Arriva in West-Brabant het openbaar vervoer volgens een nieuwe vervoersconcessie.
Anders dan voorgaande concessies ligt in het huidige contract de ontwikkelfunctie bij de vervoerder. Arriva heeft
de taak en mogelijkheden om het openbaar vervoer te optimaliseren conform het uitgangspunt van verantwoord,
verbindend en vraaggericht openbaar vervoer. De provincie heeft als concessiehouder vooral een adviserende
rol. In het exploitatieplan 2016 heeft Arriva aangegeven om het openbaar vervoer op de Brabantse Wal nader te
bekijken en hier eventueel aanpassingen te doen. In de afgelopen periode heeft Arriva in samenwerking met de
Brabantse Wal gemeenten, de provincie en het reizigersoverleg Brabant een business case opgezet om te
komen tot een exploitatieplan voorde komende jaren.
Gebruik Openbaar Vervoer in de Brabantse Wal
Bij de aanbesteding van de West Brabantse OV-concessie in 2014 was al duidelijk dat een deel van het huidige
openbaar vervoer onder druk staat. Een aantal buslijnen in de Brabantse Wal wordt weinig gebruikt. Dit zijn
veelal de stadsdiensten en de indirecte streekdiensten. Er zijn daarentegen ook buslijnen die het erg goed doen.
Vaak zijn dit de snelle lijnen met een relatief grote frequentie die langs de belangrijke attractJepunten zoals
scholen, zorginstellingen en centrumgebieden lopen. Dit beeld is overigens niet uniek voor de Brabantse Wal,
maar is door heel Nederland te zien. Het huidige gebruik van het openbaar vervoer in de Brabantse Wal maakt
het een uitdaging om tot een toekomstvast lijnennetwerk te komen. Het is aan Arriva om binnen de
concessievoorwaarden (o.a. geld en vervoersuitgangspunten) een goed vervoersplan te maken. In de bijlage
kunt u cijfers vinden over het gebruik van de buslijnen van Arriva in onze regio. Te zien is dat veel lijnen (te)
weinig gebruikers hebben. In de spitsperiode op een doordeweekse dag is het gebruik vaak nog acceptabel,
maar in de dalperiode en in het weekend wordt maar weinig van de bus gebruik gemaakt
Proces exploitatieplan 2017
In het voorjaar van 2016 is gewerkt aan het opstellen van de business case openbaar vervoer Brabantse Wal.
Vertegenwoordigers van de Brabantse Wal gemeenten, de provincie, Arriva en het reizigersoverleg Brabant
waren vertegenwoordigt in de projectgroep. In de projectgroep is gekeken naar het huidig gebruik van het
openbaar vervoer, belangrijke attractiepunten en knelpunten. Ook is een globale analyse gemaakt van de
belangrijkste WMÓ -relaties in de regio. Arriva heeft op basis hiervan een pakket aan maatregelen opgesteld,
die zijn besproken in de projectgroep. Deze maatregelen zijn door Arriva vervolgens voorgelegd aan het
Tactisch Ontwikkelteam (TOT, bestaande uit Arriva, provincie, B3, RWB en Reizigersoverleg). Het TOT heeft
alle ingekomen business cases beoordeeld, waarna het (concept) Exploitatieplan 2017 is opgesteld. Dit plan
past binnen de financiële kaders van het concessiecontract West en heeft als ingangsdatum december 2016. In
het concept Exploitatieplan zijn keuzes gemaakt voor de lijnvoering en dienstregeling in West-Brabant. Op
hoofdlijnen komt het voor de Brabantse Wal gemeenten er op neer dat de stadsdienst in Bergen op Zoom wordt
versoberd en een aantal streeklijnen worden versterkt.
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WMO is de afkorting voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. WMO-relaties zijn de verbindingen tussen o.a. wonen en werk/dagbesteding.

Doorkijk naar de toekomst
De algemene verwachting is dat het huidige lijnennet in de nabije toekomst verder onder druk komt te staan. Met
name de stadsbussen binnen Bergen op Zoom, maar ook een aantal ontsluitende lijnen in kleine kernen worden
simpelweg te weinig gebruikt. De kosten wegen op deze lijnen niet op tegen de opbrengsten. Indien het gebruik
van het openbaar vervoer niet toeneemt is het niet reëel om voor langere termijn in het huidige systeem te
investeren. Dit kan resulteren in verdwijning van buslijnen.
Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor een integrale aanpak van een goed collectief (openbaar)
vervoerssysteem. Een goed openbaar vervoerssysteem zou een vervoersaltematief moeten zijn voor zoveel
mogelijk verplaatsingen. Hierdoor wordt het gebruik van het openbaar vervoer en daarmee de
kostendekkingsgraad vergroot. Ook kan een goed openbaar vervoersysteem een bijdrage leveren aan het
verminderen van autogebruik, maar bijvoorbeeld ook aan het vergroten van de sociale cohesie. De komende
anderhalf jaar moet worden onderzocht welke alternatieve mogelijkheden er zijn als het reguliere ov-systeem
(gedeeltelijk) niet houdbaar meer is. De aanpak van dit onderzoek wordt de komende maanden verder
uitgewerkt. Te zijner tijd willen wij graag met u in gesprek over de mogelijke alternatieven.
Vervolg
De colleges van B&W worden nu om advies gevraagd over het concept exploitatieplan 2017. Arríva moet dit
advies betrekken in haar uiteindelijke exploitatieplan, maar kan dit ook (deels) naast zich neerleggen. In de
bijlage vindt u de reactie van uw gemeente. In september 2017 wordt het definitieve exploitatieplan 2017 ter
instemming aan GS Noord-Brabant verzonden. In het najaar zullen wij het definitieve exploitatieplan 2017 ter
kennisname aan u verzenden.
We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen,

portefeuillehouders verkeer en vervoer van de Brabantse Wal gemeenten,
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