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onderwerp : artikel 40 vragen openbaar vervoer 

Geachte heer Veraart, 

Steenbergen, 8 november 2016 

Naar aanleiding van de gewijzigde dienstregeling 2017 van Arriva heeft u enkele vragen 
gesteld welke wij als volgt beantwoorden: 

1. Wat is de huidige gemiddelde en de maximale bezetting van buslijn 111 op de 
maandagen t/m vrijdagen, dus per rit? 
Antwoord: 
Op basis van transacties met de OV chipkaart is o ver het jaar 2015 de bezetting van 
de huidige lijnen geanalyseerd. Het gaat dan om het aantal instappers op jaarbasis, de 
verdeling van de instappers over de periodes van de dag en de bezetting van de ritten. 
In de tijdsblokken 07.00 uur tot 09.30 uur en 14.00 uur tot 19.00 uur varieert de 
maximale bezetting van 20 tot 43 personen. 

2. Wilt u voor na de periode 2017 expliciet nagaan wat de mogelijkheden zijn om voor 
bus 111 wat minder omvangrijke bussen in te zetten? Hierdoor zou de drukte op de 
Burgemeester van Loonstraat verder kunnen afnemen. 
Antwoord: 
De maximale bezetting is maatgevend voorde keuze van de capaciteit van de bus. In 
het verleden is het al of niet handhaven van het busstation aan de Burgemeester van 
Loonstraat onderwerp van gesprek geweest. Wij vinden het enorm belangrijk dat er 
een volwaardige haltevoorziening aanwezig blijft welke zo dicht mogelijk bij het 
centrum ligt. Gezien de huidige bezetting van de lijnen, de generieke wijzigingen die 
verwacht worden i. v.m. de invoering van het vrij reizen voor de MBO ers, jonger dan 18 

jaar, en de noodzakelijke uitbreiding van de lijn i. v.m. de bediening van hetAFC terrein 
achten wij inzetten van minder omvangrijke bussen op voorhand niet haalbaar. Arriva 
heeft op ons verzoek het gebruik op een willekeurige dag in 2016 geanalyseerd. Uit de 
analyse is gebleken dat een exploitatie met een kleine bus (8 personen) niet mogelijk 
is. Een midibus (20 personen) zou misschien in de rustige uren passen maar een grote 
bus zal altijd nodig blijven. Arriva acht het niet haalbaar om voor de exploitatie van een 
lijn twee bussen (een grote en een midi) in te zetten. 
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3. Wilt u voor na de periode 2017 er voor pleiten om bus 310 in de spits ook viermaal per 
uur te laten rijden naar eindstation Rotterdam en v.v? 
Antwoord: 
Deze vraag zullen wij ter sprake brengen bij de voorbereiding van het exploitatieplan 

4. Wat is uw reactie op de diverse suggesties van de Stadsraad om bij de drie afslagen 
van de A4 de tekst op de verwijzingsborden uit te breiden (Steenbergen Noord-Zuid en 
Centrum)? 
Antwoord: 
Er is een enquête gehouden onder de bewoners van de Burgemeester van 
Loonstraat, Kade, Fabrieksdijk en Zeelandweg-Oost binnen de bebouwde kom. 
Daarnaast zijn concrete metingen gedaan naar snelheid en verkeersintensiteit. De 
uitkomsten van de enquête, de resultaten van de metingen en de suggesties van 
de Stadsraadm.b.t. de verwijzingsborden worden bestudeerd. Dit vergt de nodige 
tijd. De Stadsraad is hier over geïnformeerd. Zodra wij hier een standpunt over 
hebben ingenomen zal er een terugkoppeling plaatsvinden richting bewoners en 
Stadsraad. 

2018. 

Hoogachtend, 

gem^e de de burgemeester, 

Belt, MBA R.A.J.M 


