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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Terinzagelegging programma van eisen aanbesteding openbaar vervoer concessie West-Brabant 
2025-2035

Steenbergen; 25 oktober 2022

Aan de Raad,

De Rijksoverheid heeft, met de Wet personenvervoer 2000, provincies en plusregio's aangewezen 
als openbaar vervoer (ov) autoriteiten. In de regio West-Brabant is de provincie Noord-Brabant 
de opdrachtgever richting de openbare vervoer maatschappij. Momenteel heeft de provincie 
Noord-Brabant een overeenkomst met de busmaatschappij Arriva dat in 2025 afloopt.

Om tot een nieuwe overeenkomst te komen heeft de provincie Noord-Brabant een nieuwe ov 
concessie in voorbereiding. Het Programma van Eisen voor de aanbesteding van deze nieuwe ov 
concessie komt van 26 oktober 2022 tot 7 december 2022 ter inzage te liggen. De provincie 
houdt zich daarbij aan de wettelijke termijn van zes weken1. De wet geeft aan dat een ieder een 
zienswijze kan indienen gedurende de ter inzagelegging2. Het is vervolgens aan de provincie 
Noord-Brabant of een zienswijze gegrond wordt verklaard.

De termijn van zes weken geeft het dagelijks bestuur van de gemeenten weinig tijd om de in te 
dienen zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraden en gremia als stadsraden, 
dorpsraden, ondernemersverenigingen of andere belanghebbenden, zodat zij op een degelijke 
wijze hun zienswijze kenbaar kunnen maken.
Het college van de gemeente Steenbergen gaat een brief sturen aan Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant om haar ongenoegen hierover kenbaar te maken.

Met het toesturen van deze raadsmededeling wordt uw raad geïnformeerd over het bestaande 
ov aanbod, de voorbereidingen voor de nieuwe ov concessie, terinzagelegging van het 
programma van eisen en de vervolgstappen van het college.

Huidig openbaar vervoer aanbod in gemeente Steenbergen
Het huidige openbaar vervoer aanbod in de gemeente Steenbergen bestaat momenteel uit de 
volgende buslijnen (zie bijlage 1 voor de terminologie):

» 310 Bravo direct lijn Bergen op Zoom - Rotterdam-Zuid
« 102 Streeklijn Bergen op Zoom - via Nieuw-Vossemeer - Oude-Tonge
» 110 Streeklijn Bergen op Zoom - Dinteloord
» 111 Streeklijn Steenbergen - via Stampersgat - Roosendaal

7 Algemene wet bestuursrecht artikel 3:16 lid 7
2 Bekendmakingswet artikel 12 lid 1
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» 200 Buurtbus Dinteloord - Fijnaart I Klundert
» 212 Buurtbus Steenbergen - Wouw
» 213 Buurtbus Steenbergen - Oud Gastel
« 214 Buurtbus Anna Jacobapolder - via Nieuw-Vossemeer -Steenbergen
» 613 Schoolbus Steenbergen - Wouw
» 614 Schoolbus Anna Jacobapolder - via Nieuw-Vossemeer - Steenbergen

Afbeelding 1: Lijnnetkaart buslijnen West-Brabant - gemeente Steenbergen
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Ter aanvulling op de buslijnen bestaat de mogelijkheid van de Deeltaxi West-Brabant en de door 
vrijwilligers aangestuurde PLUS bus. De door vrijwilligers aangestuurde Bravo Flex buurtbus en 
het deelfietsconcept Bravo Fiets zijn niet in de gemeente Steenbergen actief.

Voorbereidingen nieuwe ov concessie West-Brabant 2025-2035
Om tot een nieuwe ov concessie te komen heeft de provincie Noord-Brabant één jaar lang 
gesprekken gevoerd met inwoners, marktpartijen en andere overheden. De opbrengsten van alle 
gesprekken en bijeenkomsten zijn te vinden op www.brabant.nl/detoekomstbegintnu.

De dialoog die tijdens deze gesprekken en bijeenkomsten zijn ontstaan zijn vertaald naar de visie 
"gedeelde mobiliteit is maatwerk". De provincie heeft in deze visie rekening gehouden met de 
toename van het auto- en fietsgebruik, de opkomst van deelmobiliteiten, de afname van het 
aantal busreizigers en het beschikbare budget vanuit het Rijk.
In 2018 heeft Provinciale Staten deze visie "gedeelde mobiliteit is maatwerk" vastgesteld. De visie 
geeft een brede kijk op de rol van openbaar vervoer binnen de mobiliteitstransitie. Belangrijke 
pijlers van deze visie is het als één overheid samenwerken aan flexibiliteit, inclusiviteit en het 
centraal stellen van de reiziger.
In 2019 hebben provincie Noord-Brabant, regio West-Brabant, gemeenten van West-Brabant en 
het Reizigersoverleg Brabant samengewerkt aan het vertalen van de visie naar concrete stappen 
voor West-Brabant. Deze zijn in december 2019 vastgelegd in de "transitiestrategie West-Brabanť'.
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Afbeelding 2: Belofte aan de reiziger

In het kort is de belofte:
in West-Brabant kan straks iedereen van halte naar halte reizen met minimaal 1 
mobiliteitsvorm. Dit kan een bus zijn, maar bijvoorbeeld ook een flexconcept, een 
deelsysteem of het meerijden met iemand. Door een goed ontwikkeld vervoerssys
teem kan de reiziger altijd met maximaal 1 overstap de dichtstbijzijnde stations in 
(in elk geval) Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en 's-Hertogenbosch bereiken. 
Deze belofte geldt ook voor reizigers uit de kleinste kernen en buurtschappen: 
er komen dus meer opstapmogelijkheden. Daarbij is er (ma-vrij, 07:00-18:00) altijd 
gegarandeerd1 een mobiliteit vorm beschikbaar tegen regulier ov-tarief.

Bron: notitie gedeelde mobiliteit - uitganspunten voor gedeelde mobiliteit in West-Brabant

In de transitiestrategie is aan de hand van de belofte aan de reiziger het beeld geschetst hoe 
gedeelde mobiliteit eruit kan zien bij de start van de nieuwe concessieperiode. Daarnaast worden 
de opgaven benoemd die gezamenlijk uitgewerkt moeten worden om dat beeld realiteit te laten 
worden. Via een intentieovereenkomst heeft de provincie de West-Brabantse gemeenten 
gecommitteerd om gezamenlijk de schouders te zetten onder deze opgaven.

Om deze opgaven te realiseren houdt de provincie Noord-Brabant voor de komende ov 
concessies de volgende driedeling voor ogen:

« Direct:
Op plaatsen en momenten met veel vervoersvraag zijn er directe verbindingen. Grote 
groepen mensen worden van mobiliteitshub naar mobiliteitshub gebracht. De provincie 
neemt een sturende rol door het verlenen van concessies. Marktpartijen krijgen de 
ruimte om ook zelf vervoer aan te bieden. Daarnaast wordt nadrukkelijk de verbinding 
met het spoor gezocht.

» Flex:
Reizigers worden van locatie naar locatie gebracht (van halte naar halte en/of van deur 
tot deur). Dit systeem wil de provincie meer verbinden met het doelgroepvervoer. Hierbij 
zoekt de provincie naar de samenwerking met de gemeenten.

» Samen:
Reizigers maken gebruik van bestaande mobiliteit door met elkaar mee te rijden, gebruik 
te maken van een deelsysteem of een vrijwilligersinitiatief. De provincie heeft 
stimulerende en faciliterende rol en biedt marktpartijen en initiatieven uit de 
samenleving veel mogelijkheden.

De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen om de hoogwaardige Direct lijnen voor een 
lange periode van10 jaar vast te zetten in de nieuwe concessie. De andere buslijnen worden voor 
een korte perioden van 3 jaar vastgezet. Dit geeft de flexibiliteit om bij tussentijdse herijkingen 
voor passende oplossingen te zorgen.

Raadsledenbijeenkomsten
In samenwerking met de zestien West-Brabantse gemeenten zijn de "uitgangspunten voor 
gedeelde mobiliteit in West-Brabanť' in september 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld (zie 
bijlage 2 voor de opgaven omtrent de gemeente Steenbergen). Op 26 en 27 oktober 2020 heeft
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de provincie Noord-Brabant raadsledenbijeenkomsten gehouden om een toelichting te geven op 
de vastgestelde uitgangspunten en het verdere proces.

Tijdens de interactieve sessies was het mogelijk om vragen te stellen over vastgestelde 
uitgangspunten. De raadsleden vroegen tijdens de interactieve sessies extra aandacht voor 
onderstaande onderwerpen:

» (sociale) veiligheid en betrouwbaarheid;
» Duurzaam en betaalbaar mobiliteitssysteem;
« Gemeentelijke plus;
» Vervoer over water;
« Eenduidigheid en begrijpelijkheid van het systeem.

Aanbesteding ov concessie West-Brabant 2025-2035
Om met de aanbesteding van de nieuwe ov concessie te starten gaat de provincie Noord-Brabant 
een programma van eisen opstellen. Hierbij dient de provincie Noord-Brabant rekening te 
houden met het budget dat zij vanuit het Rijk krijgt. De provincie Noord-Brabant is voornemens 
om in het programma van eisen de volgende punten op te nemen dat van invloed is op de 
bediening van de gemeente Steenbergen:

» Lijn 310 Bergen op Zoom - Dinteloord blijft behouden. Aan de nieuwe openbaar vervoer 
maatschappij wordt de optie toegevoegd om de scholen in het noordwesten van Bergen 
op Zoom te bedienen.

» Lijn 310 Dinteloord - Rotterdam-Zuid krijgt een lagere frequentie.
» Lijn 111 Dinteloord - Oud Gastel komt op zaterdag te vervallen.
« Lijn 102 Bergen op Zoom - Oude-Tonge gaat niet meer via Nieuw-Vossemeer als de 

nieuwe ov concessie van de provincie Zeeland in gaat. Dit vanwege de reconstructie en 
afwaardering van de Oud-Vossemeersedijk. Buurtbus 214 en schoolbus 614 blijven 
Nieuw-Vossemeer wel aandoen. De provincie Noord-Brabant is voornemens om een 
goede aansluiting op de direct lijn 310 richting Bergen op Zoom in het programma van 
eisen op te nemen.

» De provincie Noord-Brabant is bekend met de motie voor een rechtstreekse buslijn naar 
het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal. De provincie ziet de bediening van het 
nieuwe ziekenhuis als opgave voor de herijking van de concessie. Het nieuwe Bravis 
ziekenhuis is niet voor 2027 gerealiseerd.

« Uit een studie van de provincie naar mobiliteitshubs in West-Brabant komt naar voren 
dat de kansen voor deelmobiliteiten bij de nieuwe bushalte Noordlangeweg te Dinteloord 
niet groot zijn.

Vervolgstappen vanuit het college
Richting de nieuwe ov concessie is het college voornemens om de volgende vervolgstappen te 
ondernemen.

Regionale zienswijze en indien nodig een eigen zienswijze
Met de West-Brabantse gemeenten wordt één gezamenlijke zienswijze voorbereid via de Regio 
West-Brabant. Deze zienswijze wordt 30 november 2022 in de commissie van advies mobiliteit 
besproken.
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Het college heeft daarnaast een eigen zienswijze in voorbereiding om indien nodig specifieke 
belangen van Steenbergen in te dienen, die niet in de regionale zienswijze zijn opgenomen.

Betrekken gemeenteraad en belangengroepen
De bestuurlijke cyclus van de gemeente Steenbergen geeft geen mogelijkheid om binnen de 
terinzagelegging een besluitvormende raadsvergadering te organiseren. Daarom wordt uw raad 
via deze raadsmededeling geïnformeerd over de aankomende terinzagelegging. Mocht u 
behoefte hebben aan een reactie dan kunt u dit via de griffier organiseren. Het college zal de 
reacties die uit uw raad voor 14 november 2022 zijn binnengekomen bewerken en als 
gezamenlijke zienswijze indienen. Bij voorkeur met de gezamenlijke zienswijze vanuit de regio. 
Mocht dit niet kunnen dan neemt het college de afzonderlijke punten op in een aparte zienswijze 
namens de gemeente Steenbergen.

Na het toesturen van deze raadsmededeling worden dorpsraden, de stadsraad, 
ondernemersverenigingen en Cosun Beet Company geïnformeerd over de komende voornemens 
van de provincie Noord-Brabant en de provincie Zeeland.

Aanbieden van deelmobiliteiten en Bravo Flex
De provincie Noord-Brabant heeft een oproep gedaan om deelmobiliteiten in platteland 
gemeenten te stimuleren. Het carpool concept Nabogo en het deelauto concept OnzeAuto zijn 
op deze uitvraag ingegaan. De Brabantse Wal gemeenten, inclusief de gemeente Steenbergen, 
hebben hun medewerking verleend om het carpool concept Nabogo onder de aandacht te 
brengen. Met het deelauto concept OnzeAuto zijn in de Brabantse Wal gemeenten en andere 
West-Brabantse gemeenten gesprekken gevoerd om een persbericht te plaatsen op de 
gemeentelijke facebook pagina en in de lokale courant of bode. Met het persbericht wordt er 
opgeroepen om mee te werken aan een behoeftepeiling voor het deelauto concept Onze Auto.

In onze buurtgemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Drimmelen en Altena is de 
door vrijwilligers aangestuurde Bravo Flex buurtbus actief. Aan de hand van een behoeftepeiling 
in de gemeente Steenbergen en de bevindingen uit onze buurtgemeenten wordt bekeken of het 
haalbaar is om de Bravo Flex buurtbus in de gemeente Steenbergen te laten rondrijden.

De behoeftepeiling voor het deelfietsconcept Bravo Fiets laten tot dusver zien dat de kansen voor 
deelfietsen beperkt zijn. Vooralsnog is het college niet voornemens om de Bravo Fiets in de 
gemeente te activeren.

Gemeentelijke plus
Om nieuwe lijnen in te brengen of bestaande ritten te behouden gaat de provincie Noord- 
Brabant er vanuit dat dit wordt gefinancierd vanuit de gemeente; de zogenaamde "gemeentelijke 
plus". In afwachting van het programma van eisen heeft het college voorlopig nog geen 
gemeentelijke plus in voorbereiding.

Beschikbaar stellen van gemeentelijke bushaltes
De provincie Noord-Brabant heeft gevraagd welke bushaltes de gemeente beschikbaar wil stellen 
voor de aanbesteding van de ov concessie.
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Via het buskompas van Arriva is in te zíen in welke mate de bushaltes gemiddeld gebruikt 
worden (zie bijlage 3). Aan de hand van deze gegevens is het college voornemens om alle
gemeentelijke bushaltes beschikbaar te stellej

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen

Jongh, RA .P. ván
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Bijlage 1: terminologie Provincie Noord-Brabant

Terminologie:
Directlijn:

Brabantliner:

Streeklijn:

Stadslijn:

Buurtbuslijn:

Scholierenlijn:

een lijn die de hele concessie rijdt, in hoge frequentie (HOV). In het ontwerp-PvE 
eisen we 4 ritten (per uur per richting) in de spits, 2 ritten in dal en avond en 2 
ritten in het weekend
een lijn die de hele concessie rijdt, doordeweeks 2 ritten (per uur per richting) en 
in het weekend 1 tot 2. De ombouw van de A27 kan wel betekenen dat de lijn 
tijdelijk een aangepaste route of aangepaste frequenties rijdt 
een lijn waarvan de route en bediening periodiek (in elk geval na de eerste 3 jaar) 
kan worden aangepast aan de vervoervraag. We eisen in de spits 2 ritten (per uur 
per richting) en in het dal 1 rit. In de avonden en weekenden stellen we geen eisen 
net als bij een streeklijn kan de route en bediening aan de vraag worden 
aangepast, maar we eisen hier overdag 2 ritten (per uur per richting) en 's avonds 
en in het weekend 1 -2 ritten
deze lijn rijdt (mits er voldoende vrijwilligers zijn) doordeweeks overdag minimaal 
1 rit per uur per richting
een lijn die een paar ritten per (schooldag) rijdt, gericht op scholieren die soms 
een eigen (snelle) route rijdt en aansluit op de schooltijden. Vaak als versterking 
van een buurtbuslijn
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Bijlage 2: Opgaven uit het uitgangspuntendocument omtrent de 
gemeente Steenbergen

Tabel 1: Opgaven uit het uitgangspuntendocument omtrent gemeente Steenbergen
Type opgave Opgave Uitgangspuntendocument Vervoerkundige uitgangspunten
Versnelling Direct Bergen op Zoom - Rotterdam: 

realisatie bushalte Noordlangeweg te 
Dinteloord in Q1 2021 (aan de rand

Deze bushalte is inmiddels 
gerealiseerd en zal ook in de nieuwe 
concessie door de Directlijn Bergen op

kern). Zoom - Rotterdam bediend worden.
Bundeling Direct Verkennen bundelen lijnen

Steenbergen - Bergen op Zoom via 
één hoogwaardige verbinding 
(Halsteren)

Onderdeel van het Directlijnennet.

Mogelijkheden voor 

aanscherping overige 

buslijnen

Lijn 111 buiten de spits De verbinding blijft behouden als 
Ontsluitende Lijn. Minimumeisen ten 
aanzien van frequenties en 
bedieningstijden worden in het 
Programma van Eisen uitgewerkt.

Overig (overige 1. Ontwikkel-opgave: betere ov- 1. De bereikbaarheid van het nieuwe
buslijnen en gedeelde verbinding kern Steenbergen - Bravis-ziekenhuis is benoemd als
mobiliteit) Roosendaal, ook vanwege Bravis- 

ziekenhuis (2025).
2. Kernen De Heen en Nieuw-
Vossemeer hebben sterk excentrische 
haltes. Verkennen mogelijkheden voor 
Samen initiatief.
3. Verkenning loopt naar carpoolplaats 
Steenbergen-WesťA4 (bedrijventerrein 
Reinierpolder), mogelijkheden 
verkennen voor Samen initiatief of
halte buurtbus.
4. Onderzoek gewenst naar deelfiets 
en -auto voor gemeente brede 
toepassing.

majeure ontwikkeling.

2. De bestaande haltes blijven bediend 
door de buurtbus. Samen-initiatieven 
maken geen deel uit van de concessie.

3. Samen-initiatieven maken geen deel 
uit van de concessie.

4. Deelfiets en -auto maken geen deel 
uit van de concessie.
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Bijlage 3: Buskompas Arriva - aantal instappers per bushalte

Dinteloord

!i mi mu ii

Halte: Dlo Zuideinde; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
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Halte: Dlo Rijkersstn instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
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Halte: Dlo Noordlange; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

Nieuw Prinsenland

Halte: Smg Samenwerking; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
15
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Halte: Smg Noordzeedijk; instappers daggemiddeide over de werkdagen, naar periode
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Steenbergen

Halte: Stb SteenbergVlt; instappers daggemiddeide over de werkdagen, naar periode
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Halte: Bpd Steenberg; instappers daggemiddeide over de werkdagen, naar periode
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2017.0vj 2019.0V] 2020.0vj 2020.41 2020.47 2021.05 2021.09 2021.11 2021.14 2021.37 2022.08 2022.14

Halte: Stb Rondweg; instappers daggemiddeide over de werkdagen, naar periode
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Halte: Stb Wipstraat; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
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Halte: Stb Ravelijnstn instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
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Halte: Stb Olmendreef; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
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Halte: Stb Gemeentehuis; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
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Halte: Stb Lindenburgh; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
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Halte: Stb Busstation; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

imm
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Halte: Blss BISIuis; instappei
JO Q

rs daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

73 - ...
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2017.0vj 2018.0vj 2019.0w]
2017.nj 2018.nj 2021.1

2021.16 2021.23 2021.41 2021.49 2022.06 2022.08 2022.14 2022.18 2022.20
4 2021.20 2021.40 2021.42 2021.50 2022.07 2022.13 2022.16 2022.19 2022.26

Halte: Blss Afgeslecht; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
100 --------------------------------------------

73 ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------

50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.0vj 2017.nj 2018.nj 2019.nj 2021.23 2021.32 2021.35 2021.40 2022.07 2022.16 2022.17

Kruisland

Halte: Blss Kruisland; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
10.0 --------------------------------------------------------------------------------------------

73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.0------------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ---------------------------------------------

2016.nj 2017.0vj 2018.0vj 2018.nj 2019.0vj 2019.nj 2021.44 2021.46 2021.48 2022.03 2022.07 2022.18 2022.22
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Halte: Krl Vosberg; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

50 ---------------------------------------

00 ■..i..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll

Halte: Blss Vosberg; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

t?' ■ei' -0*' -íŕ' -eP' -e^' tp1'" tp1'' tp1'' tp1'" tp1'" ■fŕ' tp^' ■^ļ' -e^ -įP~ -ffi-

Halte: Krl Langeweg; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode
10.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------

7.5

5.0

25

00
II..1.11 I.IM.IIIIIİI...I.Mİ.IIIIIİIIllllllllllllll lllllll

Halte: Krl Markt instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

iiliiiiiiiilllmllliiiiii

////VV////VVV//ŴVVVVVVVVV

Halte: Krl GroteTiende; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

llllllllll.llllllllllllllllllllllll.lll
00 llllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Halte: Krl Molenstraat; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

1 , . m..... || HI I | 1 lilIiillil....M.II l.i.i.lliilll.l.n.l .i.iI..IIIIİII.II1 Uil
, Ŵ - Ŵ a A Ŵ \ì \1 'Č' 'fo 'A ŵ fc' iŕ sŕ tfi cû rfl, rA rjo eA \b -A •h

tP' tP'1' a"' tP'iP1- -Íİ1 •ť»1 ťf- tP1'' tP1-'' TíP- ' xcŕ' įP-s' -ÿi»' -fŕ' ifi" sfi" fP" İ&' -fP' ^ ■įf" *pP'

Welber
Halte: Wlb Kockstraat instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

“--------------------------------..------------------i-----------1------------------------------------i------------------

5xv 51' 'V' Şp' 'V-'í1'

De Heen
Halte: Dhn Provweg; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

ïlïlīīl ïlĩ I...I....I
** ^ ^ ^ ^pp'>1 ^ ^ ^ 4* M ^ jŕ nr

Nieuw-Vossemeer
Halte: Dhn Molenweg; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

UilI.... ii
2016.nj 2017.nj 2018.nj 2019.nj 2021.20 2021.22 2021.25 2021.28 2021.32 2021.38 2021.42 2021.49 2022.02 2022.04 2022.13 2022.16 2022.21 2022.23

2017.0vj 2018.0vj 2019.0vj 2021.14 2021.21 2021.23 2021.26 2021.29 2021.37 2021.39 2021.47 2021.51 2022.03 2022.08 2022.14 2022.20 2022.22 2022.26
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nimmimiiiinnimm

Halte: Nvs Molenweg; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

llllllllillllllllllll
'■pp' TŴQ' -i?' iŕ- -ŕř'

Halte: Nvs Slaakdam; instappers daggemiddelde over de werkdagen, naar periode

_________ III . n
..111.11111111.1... . . . . . .......I..İIIIIII.I...IIİIIİİU Mill II.1
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