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Aan de Raad,

Op 15 december 2019 gaat de dienstregeling van het openbaar vervoer voor het volgende jaar in. 
Hiervoor heeft vervoerder Arriva het Exploitatieplan 2020 opgesteld met daarin ook de 
voorgenomen wijzigingen van de dienstverlening voor de gemeente Steenbergen. Bij deze 
informeren wij u over dit plan.

Enkele wijzigingen in de dienstregeling van 2020 in Steenbergen zijn het gevolg van de nieuwe opzet 
van het openbaar vervoer in de gemeente Bergen op Zoom. Vanwege dalende reizigersaantallen en 
veranderende wensen en behoeften worden daar een aantal stadsdiensten aangepast en worden 
streekdiensten "rechtgetrokken", deze komen meer over doorgaande routes te lopen in plaats van 
via de woonwijken. Dit wordt ondervangen met het invoeren van het zogenaamde BravoFlex- 
concept waarbij het klassieke openbaar vervoer deels wordt vervangen door vervoer op afroep. Dit 
concept is al operationeel in bijvoorbeeld Roosendaal. In Bergen op Zoom en Halsteren wordt 
BravoFlex uitgebreid met het aanbieden van elektrische deelauto's (december 2019) en deelfietsen 
(voorjaar 2020) die onderdeel gaan uitmaken van het OV-systeem. Het geldt als proefproject dat 
aangepast en bijgestuurd kan worden. De wijzigingen in Bergen op Zoom kunnen beschouwd 
worden als aanloop naar de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer dat in 2023 ingaat. 
Daarbij zal meer ingezet worden op flexibeler openbaar vervoer met aanvullende mobiliteits- 
diensten.

Het voornemen is dat Steenbergen en Woensdrecht in het kader van de Samenwerking Brabantse 
Wal aandachtig het proefproject in Bergen op Zoom volgen en hier geleidelijk op aanhaken. Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het deelfiets- en deelautosysteem van Bergen op Zoom wordt 
uitgebreid naar Steenbergen en Woensdrecht, vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding. Zo 
kunnen ook wij tijdig ervaring en kennis opdoen met dergelijke concepten en ons voorbereiden op 
de nieuwe opzet van het OV vanaf 2023.

Momenteel bestaat het openbaar vervoer in de gemeente Steenbergen uit lijnbussen die door 
Arriva worden uitgevoerd onder de naam Bravo en uit buurtbussen die namens Arriva worden 
uitgevoerd door de buurtbusvereniging. De gemeente wordt bediend door de streekdiensten 110 
(Dinteloord - Bergen op Zoom), 111 (Roosendaal - Bergen op Zoom) en 310 (Bergen op Zoom - 
Rotterdam) en door de buurtbussen 213 (Oud Gastel - Wouw) en 214 (Anna Jacobapolder - 
Steenbergen).

Een beknopte omschrijving van de wijzigingen per lijn zoals die zijn voorgesteld:
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- Streekdienst 110 rijdt in zowel de ochtend- als middagspits altijd door naar Dinteloord, in 
plaats van de huidige situatie waarin enkele ritten niet verder rijden dan Steenbergen. 
Dinteloord wordt dus beter per bus bereikbaar.

- Streekdienst 111 zal tussen Steenbergen en Bergen op Zoom niet meer via Lepelstraat en 
Halsteren-West rijden. De route wordt aangepast zodat gehalteerd wordt bij het Bravis- 
ziekenhuis in Bergen op Zoom om daarna naar de ongewijzigde eindbestemming NS Station 
te rijden. Dit betekent dat inwoners van Dinteloord en Steenbergen een rechtstreekse 
verbinding met het ziekenhuis krijgen. Daarentegen komt halte Steenbergen Busstation te 
vervallen voor lijn 111. Reizigers kunnen opstappen op bijvoorbeeld halte Ravelijnstraat dat 
met de buurtbussen 213 en 214 verbonden blijft met Busstation. Omdat halte Busstation 
niet meer wordt aangedaan door een streekbus wijzigt Arriva de haltenaam in 
Burgemeester Van Loonstraat.

- De halte Kreekweg in Stampersgat (gem. Halderberge) komt te vervallen en wordt vervangen 
door halte Noordzeedijk nabij de entree van de Suikerunie en het bijbehorende Cosun 
Innovation Centre. De nieuwe halte ligt in de gemeente Steenbergen en deze wijziging gaat 
al 19 augustus in.

Streekdienst 310 gaat buiten de vakanties om 2x in plaats van 1 x per uur rijden. Dat 
betekent een betere verbinding met Bergen op Zoom en met Rotterdam en de 
tussenliggende bestemmingen.

Voor buurtbus 213 is de gemeente in gesprek met Arriva om de route te verlengen. In 
Steenbergen wordt nu bij Busstation gehalteerd, het voornemen is om deze door te trekken 
naar in elk geval het verzorgingshuis Hof van Nassau. Op dit moment is hier nog geen 
besluit over genomen.

Voor buurtbus 214 bestaat het voornemen de route te verleggen tussen Nieuw-Vossemeer 
en Sint Philipsland. Volgens de buurtbusvereniging is er behoefte aan een verbinding met 
Oud-Vossemeer en om aldaar te halteren. Buurtbus 214 rijdt vanaf daar dan door naar Sint 
Philipsland waardoor halte Slaakdam komt te vervallen. Die halte blijft vanuit Nieuw- 
Vossemeer bereikbaar met Connexxion-lijnen 102 en 614. Ook over dit voorstel is nog geen 
besluit genomen.

De voorgenomen wijzigingen zijn besproken tussen gemeente en Arriva. Het is ook besproken 
binnen de Samenwerking Brabantse Wal. De drie gemeenten binnen die samenwerking zullen op 
hoofdlijnen één gezamenlijke reactie aan Arriva meegeven.

Over het vervolg van de voorbereidingen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in 2023 
als ook over de ontwikkelingen ten aanzien van het proefproject in Bergen op Zoom zullen wij u 
wanneer nodig nader informeren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenberge 
de secretaris, de burgermee:

M.J.Pr de Jongh, RA
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