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onderwerp : Bereikbaarheid en betaalbaarheid
openbaar vervoer gemeente Steenbergen 
en gemeente Bergen op Zoom

Steenbergen, 27 augustus 2019

Geachte heer Baali,

In uw brief van 2 augustus spreekt u uw zorgen uit over de bereikbaarheid van 
bepaalde gebieden en over de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Dit 
heeft u gedaan samen met uw fractie van de gemeente Bergen op Zoom. De PvdA 
heeft aan beide gemeenten een aantal vragen gesteld. De beantwoording is 
eveneens onderling afgestemd.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Op welke wijze kunt u garanderen dat mensen uit de gemeente 
Steenbergen Lepelstraat en Halsteren-West kunnen blijven bereiken? 
en
2. Op welke wijze kunt u garanderen dat mensen uit Lepelstraat en 
Halsteren-West de gemeente Steenbergen kunnen blijven bereiken?

Ons antwoord: in algemene zin is het zinvol om dergelijke vragen ook te stellen 
aan Gedeputeerde Staten, de provincie is immers de concessieverlener van het 
openbaar vervoer en gaat hier zodoende feitelijk over. Verder wordt er inderdaad 
vanuit Lepelstraat en Halsteren-West ook van en naar Steenbergen gereisd, maar 
dit zijn zeer kleine aantallen. Wij zien meer belang in een betere bereikbaarheid 
van het Bravis-ziekenhuis en zijn er van overtuigd dat hier meer inwoners van 
onze gemeente bij gebaat zijn.

Concreet: de nabijgelegen halte Molenplein in Halsteren wordt ontwikkeld tot 
"hub", een halte met aanvullende voorzieningen waar lijnen 110 en 310 rijden. Zo 
komen hier bijvoorbeeld goede fietsenstallingen. Vanaf deze halte worden ook 
nieuwe diensten aangeboden als alternatief voor de buslijn door Lepelstraat en 
Halsteren-West, de deelauto en deelfiets. Ook kan gebruik worden gemaakt van
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de deeltaxi. In tegenstelling tot wat eerder is verkondigd, blijft BravoFlex beperkt 
tot de kern van Bergen op Zoom zelf, deze dienst gaat niet rijden naar omliggende 
kernen zoals Halsteren(-West) en Lepelstraat.

3. Op welke wijze kunt u garanderen dat deze flexibele vorm van openbaar 
vervoer betaalbaar blijft voor haar gebruikers? Welke afspraken zijn er gemaakt 
over betaalbaarheid?

Ons antwoord: dat kunnen wij niet garanderen en het is ook voor ons een 
aandachtspunt de komende tijd. Dit hebben wij dan ook gedeeld met Arriva, 
zowel vanuit de gemeente zelf als vanuit het Samenwerkingsverband Brabantse 
Wal. Zoals Arriva het stelt: "Een lokaal ritje met Bravo-flex gaat rond de C 3,- 
kosten. De SOV-kaart (OV-chipkaart) is niet geldig in de Bravo-flex bus. Met deze 
bedieningstijden en tariefstelling wordt in beperkte mate nieuwe reizigers 
getrokken en haakt een deel van de bestaande reizigers af. Zij gaan met de 
streekbus reizen of pakken de fiets."

De tarifering is voor gemeente Bergen op Zoom echter een belangrijke reden 
geweest om niet akkoord te gaan met het Exploitatieplan 2020. Ook hier geldt dat 
dit maar beperkt relevant is voor Steenbergen zodat het voor ons geen beletsel 
was om wel akkoord te gaan. Het heeft namelijk slechts betrekking op een klein 
deel van het OV-netwerk van de gemeente Steenbergen, namelijk voor de 
bediening van Lepelstraat en Halsteren-West in de gemeente Bergen op Zoom. 
Voor al het overige busvervoer van de gemeente Steenbergen blijft het soort OV 
en de wijze van tarifering onveranderd.

4. Op 16 juli jl. antwoordde het Bergse college van B&W als volgt op de 
artikel 36-vragen van de Bergse PvdA inzake wijziging buslijnen in Bergen op 
Zoom:

Klopt het dat de huidige dienstverlening van de bussen, voornamelijk stadsbussen, 
gaat wijzigen waardoor er meerdere haltes verdwijnen in de huidige wijken?

In het concept-exploitatieplan staan voorstellen om de stadslijnen 22 en 23 te laten 
vervallen. Dit betekent niet dat er geen grote bussen meer gaan rijden echter wordt het 
lijnennet flink herzien. Het voorstel komt er op neer dat deze alleen via de centrale as 
richting de eindbestemming rijdt. Lijn 112 (bravo streeklijnen richting Roosendaal) 
neemt gedeeltelijk lijn 22 over via de Rooseveltlaan richting het ziekenhuis. Lijn 310 
(bravo direct streeklijn richting Rotterdam) neemt gedeeltelijk lijn 23 over via de 
Mozartlaan, Burgemeester Wittelaan richting Halsteren en verder.

2



Vraag: In hoeverre waren de wijzigingen van buslijn 111 bekend bij het Bergse 
college? Waarom heeft het Bergse college de wijziging van buslijn 111 niet 
meegenomen in de beantwoording van de artikel 36-vragen van 16 juli?

Ons antwoord: deze vraag betreft het college van de gemeente Bergen op Zoom
en kan zodoende niet door het college van Steenbergen beantwoord worden.

Hoogachtend, ļ
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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