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Verzonden

Middelburg, 28 september 2021

Geachte mevrouw Baartmans,
Per brief van 26 juni 2020 schrijft u over de openbaar vervoer verbinding naar Nieuw-Vossemeer,
welke binnen de huidige Zeeuwse concessie sinds 2015 door Connexxion met lijn 102 wordt
uitgevoerd. U schrijft dat “de gemeente Steenbergen door de provincie Noord-Brabant op de hoogte is
gebracht van een aanstaande wijziging van de busbediening in haar kern Nieuw-Vossemeer” en dat
“mocht de door de provincie Noord-Brabant genoemde mogelijke wijziging inderdaad juist zijn, u ons
vriendelijk zou willen verzoeken dit besluit te heroverwegen en in samenwerking met Connexxion te
onderzoeken of aanpassingen mogelijk zijn om de route via Nieuw-Vossemeer te blijven rijden. Indien
dit niet mogelijk is, dan ontvangt u graag een bevestiging en onderbouwing van het besluit om lijn 102
niet langer via Nieuw-Vossemeer te laten rijden en dit ook te voorzien van een planning voor het laten
ingaan van de wijziging.”
Ontwikkelfunctie Connexxion.
Binnen de Zeeuwse concessie heeft de vervoerder Connexxion de ontwikkelfunctie. Dat betekent dat
de vervoerder bepaalt wat de routes voor de bus zijn, e.e.a. uiteraard binnen de concessie-eisen. Dat
betekent dat de Provincie Zeeland geen besluit over de OV-bediening van Nieuw-Vossemeer heeft
genomen en dus ook niet kan heroverwegen. Niettemin heeft Connexxion wel aangegeven de route te
moeten veranderen als de provincie, als wegbeheerder, het besluit neemt de snelheid op de route te
verlagen.
Geschiedenis.
Lijn 102 verzorgt sinds jaar en dag de verbinding tussen Bergen op Zoom en Oude Tonge, waarbij ook
het dorp Nieuw-Vossemeer wordt bediend. In 2013 heeft Connexxion in haar offerte voor de nieuwe
concessie de bediening van Nieuw-Vossemeer niet meer opgenomen omdat dit niet meer binnen de
concessie-eisen in de dienstregeling was op te nemen. Vanwege protesten vanuit het dorp heeft
Connexxion destijds gekeken welke mogelijkheden er waren om het dorp toch nog te bedienen.
Doordat de Provincie de concessie-eis v.w.b. aansluiting in Bergen op Zoom heeft losgelaten en door
een koppeling met lijn 107/108 te maken, is bediening tot op heden toch mogelijk gebleken.
Aanpassing Oud-Vossemeersedijk.
In het kader van de verkeersveiligheid heeft de Provincie Zeeland geconstateerd dat de OudVossemeersedijk op termijn veiliger kan worden gemaakt. De (maximum)snelheid op de weg dient dan
te worden teruggebracht met als gevolg dat de bus langer over de route zal doen. Connexxion heeft
aangegeven dat dit betekent dat het binnen de huidige concessie dan niet meer mogelijk is om NieuwVossemeer nog te bedienen. De Provincie Zeeland heeft daarom de aanpassingen aan de weg
opgeschort tot het moment waarop er een alternatief gevonden zou zijn voor de OV-verbinding naar
Nieuw-Vossemeer.

Alternatieven en besluit
Ambtelijk is er het afgelopen jaar gekeken naar alternatieven, zoals bediening met de haltetaxi en de
aanleg van een alternatieve halte bij Oud-Vossemeer. Deze alternatieven zijn voorde reizigers uit
Nieuw-Vossemeer echter minder goed dan de huidige busverbinding, vandaar dat ambtelijk aan de
Provincie Noord-Brabant is gevraagd of Arriva de busbediening van Nieuw-Vossemeer kan
overnemen.
De Provincie Noord-Brabant heeft onlangs aangegeven daar (nog) geen mogelijkheden voor te zien.
In het kader van ons programma Slimme Mobiliteit kijken we naar alternatieven voor de bus vanaf de
concessie 2025. Wij hebben daarom besloten de snelheidsverlaging niet voorde nieuwe
concessieperiode door te voeren. Dat betekent dat Nieuw Vossemeer tot het einde van de concessie
(met lijn 102) bediend blijft worden.
Vertrouwende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schríftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001,4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt
gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de
informatie ook downloaden via hĩtr).s:tZwww.zeelanri.nlZheleiri-en-reaelaevinaZbezwaar-maken
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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