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Onderwerp:
Transitieplannen concessies openbaar vervoer met betrekking tot corona van de Provincie Noord 
Brabant

Steenbergen; 6 april 2021

Aan de Raad,

Het corona virus heeft grote gevolgen voor het openbaar vervoer. Het aantal reizigers in het OV 
is fors afgenomen en dit heeft zware consequenties voor de vervoersbedrijven. Tot en met het 
derde kwartaal van dit jaar vergoedt het Rijk 9307o tot 9507o van de kosten. Voor de periode daarna 
heeft het Rijk de concessieverleners (plusregio’s en provincies) verzocht om transitieplannen te 
maken, waarin inzichtelijk wordt hoe het OV zonder de steun van het Rijk kan functioneren.

De Provincie Noord-Brabant is met dit verzoek aan de slag gegaan en op 30 maart 2021 heeft het 
college van Gedeputeerde Staten de transitieplannen vastgesteld. Deze transitieplannen zijn naar 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Op 7 april volgt een gesprek met de 
Staatssecretaris. De Provincie Noord-Brabant heeft het Rijk verzocht om op korte termijn met 
een besluit te komen voor het steunen van het openbaar vervoer.

In afwachting van de besluitvorming gaat de Provincie Noord-Brabant starten met de 
voorbereidingen van een nieuwe dienstregeling, waarin bezuinigingen verwerkt worden. De 
provincie kan niet uitsluiten dat daarbij pijnlijke ingrepen worden genomen. Op plekken met 
weinig reizigers zullen overdag op werkdagen, in de avonduren en/of in het weekend OV- 
verbindingen verdwijnen.

Arriva gaat de maatregelen met het tactische ontwikkelteam uitwerken. Er zullen ingrijpende 
maatregelen worden genomen om het OV richting de toekomst sterk te houden. De Provincie 
Noord-Brabant wil uitvoering blijven geven aan de visie "Gedeelde mobiliteit is maatwerk" en zet 
in op de mogelijkheden van deelmobiliteit en vrijwilligersinitiatieven.

In de bijlage vindt u de Statenmededeling waarin Gedeputeerde Staten uitleg geeft aan 
Provinciale Staten over de transitieplannen openbaar voervoer concessies West-, Oost- en 
Zuidoost-Brabant.
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Richting de Provincie Zeeland is herhaaldelijk uitsluitsel verzocht en is het belang van de buslijn 
102 voor Nieuw-Vossemeer onderstreept. Het ziet ernaar uit dat de bediening van Nieuw- 
Vossemeer komt te vervallen. Daarvan hebben we nog geen bevestiging gekregen.

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

2


