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Vragen van raadsleden Z Vragen Reglement
van Orde

Geachte heer Huisman,

Uw artikel 40 vragen omtrent stop wegbezuinigen openbaar vervoer worden
hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.
1) Bent u met D66 eens dat de enige en belangrijkste taak van
vervoersmaatschappijen is: het vervoeren van mensen tot in de kernen van onze
gemeente?
Antwoord: wij begrijpen uw zorgen. Wij nemen uw vragen mee in de brief die naar de
gedeputeerde de heer Van der Maat wordt gestuurd naar aanleiding van de motie
openbaar vervoer Bravis van 4 november 2021. Naast de lijnbussen kan er ook gebruik
worden gemaakt van buurtbussen, regiotaxi, deeltaxi's en andere openbaar vervoer
gerelateerde deelmobiliteiten.

2) Vindt u net zoals D66 dat er een directe lijn moet blijven tussen Steenbergen en
Roosendaal omwille van het nieuw te bouwen (en enige in de regio) ziekenhuis?
Antwoord: ja
3) Wat is uw reactie over het voornemen van Arriva om de lijn 111 weg te bezuinigen
en over te laten aan de grillen genaamd 'overstappen'(lijn 310)?
Antwoord: Samen met de Brabantse Wal gemeenten en Roosendaal hebben wij ons
verzet tegen het geheel wegvallen van lijn 111. Het is nu voor de gemeente
Steenbergen beperkt gebleven tot het wegvallen van lijn 111 tussen bushalte
Olmendreef Steenbergen en het Ziekenhuis Bergen op Zoom.
4) Wat voor reactie heeft het college gegeven omtrent goede aansluitingen die in onze
gemeente niet zo vaak worden gehaald?
Antwoord: het niet halen van aansluitingen is in eerste instantie een vraag voor Arriva.
Als opdrachtgever kan de provincie Noord-Brabant hier prestatie afspraken over
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maken. Als gemeente geven wij het belang van een goede aansluiting aan bij de
provincie, dat zij meeneemt in de onderhandelingen met het vervoersbedrijf.
5) Is het bij u bekend dat overstappen in onze gemeente niet goed gaat en voor
aansluitende problemen zorgt?
Antwoord: het moeten wachten op een aansluiting is nooit leuk, maar toch ontkomen
we hier nooit geheel aan. Het is aan het vervoersbedrijf om de meest optimale
dienstregeling te komen. De provincie kan als opdrachtgever aan geven welke
verbindingen het belangrijkste zijn en gemeente geven bij de provincie aan waar zij
prioriteit aan geven.
6) Vindt u dat door het wegbezuinigen van lijn 111 de leefbaarheid van onze kernen
ten goede komt?
Antwoord: samen met de Brabantse Wal gemeenten en de gemeente Roosendaal
hebben wij ons verzet tegen het geheel komen te vervallen van buslijn 111. Het is nu
voor de gemeente Steenbergen beperkt gebleven tot het komen te vervallen van
buslijn 111 tussen bushalte Olmendreef Steenbergen en bushalte Ziekenhuis Bergen
op Zoom.
7) De gedachte van D66 is, dat het openbaar vervoer in onze gemeente in een
neerwaartse spiraal terecht is gekomen: steeds meer lijnen en ritten worden
wegbezuinigd waardoor er steeds minder mensen met het openbaar vervoer gaan. Is
het college eens met de gedachte van D66?
Antwoord: nee dit is een éénzijdige kijk op de werkelijkheid. Arriva schrapt ritten en
lijnen omdat er minder reizigers zijn. Mensen vinden op een andere wijze hun
mobiliteit.
8) Lijn 310 (Dinteloord - Rotterdam v.v.) gaat nog minder frequent op werkdagen
rijden dan gebruikelijk is. Hierdoor worden forenzen en studenten hard geraakt en de
auto ingejaagd, wat schadelijk is voor het milieu. D66 vindt dit een onwenselijke
ontwikkeling. Wat vindt het college van deze gang van zaken? Wat was het verweer van
het college om deze vermindering van ritten tot een halt toe te roepen?
Antwoord: samen met de Brabantse Wal gemeenten geven wij het belang van de
buslijn 310 aan bij de Provincie Noord-Brabant als opdrachtgever van het openbaar
vervoer in onze regio.
9) Hoeveel ritten van lijn 310 worden er op zondag na 21:00 uur opgeheven?
Antwoord: het gaat hier om 3 ritten.
10) Wanneer wordt het definitieve vervoersplan besproken en vastgesteld in de
provincie en ziet het college daar een rol voor zichzelf weggelegd in de vorm van een
lobby?
Antwoord: definitieve exploitatie voor 2022 met het transitieplan 2022 is op 21
september 2021 door de provincie vastgesteld. Wij hebben samen met de Brabantse
Wal gemeenten plus de gemeente Roosendaal opgetrokken om lijn 111 te behouden.
Dit is grotendeels gelukt.
11) D66 wil graag het complete plan ontvangen met daarbij de reactie van het college
op de verschillende wijzigingen en wederom bezuinigingen. Tevens willen wij de
gespreksverslagen ontvangen tussen gemeente en Arriva en andere instanties.
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Antwoord: Het complete plan, Rapportage Transitieplan 2022, is meegestuurd in de
bijlage. Met een notitie van 3 mei van Arriva, een brief van 3 mei 2021 van de provincie
Noord-Brabant en e-mail van 22 juni van de gedeputeerde dhr Van der Maat. Op 12
mei 2021 tijdens het digitaal vragenuur gemeenten en op 8 juni 2021 tijdens de
gemeentelijke informatie dag is ambtelijk een mondelinge reactie gegeven. Bestuurlijk
is het transitieplan openbaar vervoer 2022 op 9 juni 2021 besproken. De actie- en
besluitenlijst van het bestuurlijk overleg met de beantwoording van de gestelde
vragen over het transitieplan 2022 is aan de bijlage toegevoegd.
12) Uit de persberichten blijkt dat de maatregelen tijdelijk zijn en wanneer het aantal
reizigers weer voldoende aantrekt, zal er stapsgewijs en afhankelijk van de vraag weer
opgeschaald gaan worden. Wat voor toezegging(en) is (zijn) er gedaan als de
reizigersaantallen weer aantrekken en daardoor de vervoersmaatschappij hun
dienstverlening weer op zullen schalen?
Antwoord: het klopt dat de wijziging in de dienstregeling zijn gekomen door een sterke
uitval van het aantal reizigers. Door de vervoersbedrijven wordt hier op gereageerd
door de ritten en lijnen met de laagste aantal reizigers tijdelijk te schrappen. Wanneer
de vraag en het aantal reizigers weer toenemen dan wordt de dienstregeling hier op
aangepast.

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

___

t^e bungemeester,

P. de Jongh, RA

Belt, MBA
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