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Herziening busbediening Dinteloord
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Aan de Raad,

Bij deze informeren wij u over de voorgenomen herziening van de busbediening in Dinteloord.

De gemeente is actief betrokken bij de provinciale en regionale opgave van de transitiestrategie 
gedeelde mobiliteit en heeft hier in december 2019 een intentieovereenkomst voorgetekend. 
Onder die noemer wordt de nieuwe aanbesteding voor het openbaar busvervoer in de regio 
West-Brabant voorbereid. Deze aanbesteding wordt in 2021 in de markt gezet en vanaf 2023 
uitgevoerd. Onderdelen van gedeelde mobiliteit wijken af van het "klassieke", huidige busvervoer. 
Zo zal ingezet worden op vervoer op maat, zoals hub- en haltetaxi's en het aanbieden van 
bijvoorbeeld deelfietsen en deelauto's. Ruggengraat van het systeem blijft echter de bus, maar 
dan wel gefocust op de meest belangrijke, (inter-)regionale verbindingen.

Prioriteit lijn 310 Bergen op Zoom - Rotterdam
Voor onze gemeente is de lijn 310 Bergen op Zoom - Rotterdam de belangrijkste busverbinding. 
De regio en provincie geven hier ook de gewenste prioriteit aan. Die prioriteit brengt onder 
andere met zich mee dat voor deze lijn een kwaliteitsverbetering gevraagd is, betreffende de 
route en de reistijd. Dit zogenaamde versnellen of stroomlijnen is een belangrijk onderdeel bij de 
opzet van de nieuwe aanbesteding en past ook bij de landelijke opgave Toekomstbeeld OV 2040. 
Ook daarin zijn doelen en ambities gesteld aan het opwaarderen van belangrijke streekbuslijnen 
zoals 'onze' 310. Dinteloord is in deze opgaves aangewezen als locatie waar versnelling wenselijk 
is om te kunnen komen tot het gevraagde kwaliteitsniveau van deze lijn. Een ander aspect van de 
kwaliteitsverbetering uit de opgave van gedeelde mobiliteit is het opwaarderen van de 
belangrijkste bushaltes tot zogenaamde mobiliteitshubs. Dat zijn locaties waar overgestapt kan 
worden van bijvoorbeeld de hubtaxi op streekbussen en waar aanvullende voorzieningen 
kunnen worden aangeboden zoals deelfietsen. Ook de voorzieningen van de halte zelf zijn 
hoogwaardiger zoals bijvoorbeeld de wachtruimte of de aangeboden reisinformatie.

Bushalte Zuideinde Dinteloord
Binnen de gemeente speelt al langer de discussie over de bushalte Zuideinde in Dinteloord. Voor 
de streekbussen is dit een tussenhalte, voor buurtbus 200 uit Fijnaart het eindpunt. Enerzijds is 
deze centrumlocatie gunstig voor de bereikbaarheid van de kern, anderzijds is de dubbel af te 
leggen route van de streekbussen over de Steenbergseweg niet aantrekkelijk voor de vervoerder, 
doorgaande reizigers en overige weggebruikers. De aanwezigheid van streekbussen op deze 
route is ook van invloed op de beleving van verkeersveiligheid en leefbaarheid van omwonenden. 
De gemeente is gestart met de voorbereiding van het project Herinrichting Steenbergseweg. 
Cruciale vraag hierin is of de weg onderdeel blijft uitmaken van de busroute, omdat dit van 
invloed zou zijn op het ontwerp van de weg.



Streekbussen uit de kern
De gemeente heeft zodoende uitgesproken de busbediening van Dinteloord grondig te herzien. 
Bezien vanuit zowel de opgave van de gedeelde mobiliteit als vanuit de eigen wensen voor de 
Steenbergseweg is met vervoerder Arriva overeengekomen om de bediening van halte Zuideinde 
per 2021 te staken en de streekbussen uit de kern te halen. Dat betekent ook dat halte Dorus 
Rijkersstraat niet langer bediend zal worden door de streekbussen. Halte Zuideinde wordt dan 
ook opgeruimd en de vrijkomende ruimte heringericht volgens nog te bepalen uitgangspunten,

v
dit in samenhang met het project Herinrichting Steenbergseweg. Omdat halte Zuideinde voor de 
buurtbus niet alleen het eindpunt vormt maar ook als centrumhalte fungeert, komt bij het 
Raadhuisplein een nieuwe halte voor de buurtbus. Dit wordt ingepast rekening houdende met de 
situatie op en rond het Raadhuisplein.

Nieuwe mobiliteitshub Noordlangeweg
Bij de rotonde met de Noordlangeweg realiseert de gemeente in afstemming met regio en Arriva 
een nieuwe bushalte. Deze halte wil de gemeente als mobiliteitshub opzetten en regio en 
provincie hebben hier ook hun intentie voor uitgesproken. Deze hub zal door de streekbussen 
gebruikt worden, ook de belangrijke 310, en vormt zodoende de primaire halte voor Dinteloord. 
Hiermee komen wij tegemoet aan de regionale, provinciale en landelijke ambities voor het 
versnellen van de streeklijnen en verwachten zo ook op de lange termijn een goede 
busbediening in de gemeente te kunnen waarborgen. Bij het ontwerp van de nieuwe 
Steenbergseweg wordt geen rekening gehouden met doorkomende streekbussen.

Aanvullende voorzieningen
Enkel een nieuwe bushalte bij de rotonde is niet voldoende als alternatief voor de halte 
Zuideinde. Naast dat de halte wordt ontworpen conform de actuele richtlijnen, zoals ruim en 
toegankelijk en met goede fietsenstallingen, zetten we in op aanvullende voorzieningen. Meest 
concreet is het verlengen van buurtbus 200 vanuit Fijnaart, dit voorstel ligt momenteel bij de 
buurtbusvereniging. Deze lijn willen wij doortrekken via halte Dorus Rijkersstraat naar de nieuwe 
halte bij de rotonde. Verder verkennen wij samen met regio en provincie binnen de opgave van 
gedeelde mobiliteit de mogelijkheden voor nieuwe concepten zoals deelfietsen, ook voor de 
gehele gemeente. We kijken naar de haalbaarheid van een carpoolterrein bij de rotonde aan de 
Noordlangeweg, aanvullend op het bestaande carpoolterrein nabij de A4. Met deze maatregelen 
verwachten wij voldoende tegemoet te komen aan de reizigersbehoefte in Dinteloord.

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, S )

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De secretaris, De burgemeester,
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