Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

Definitief Exploitatieplan openbaar
vervoer 2017

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ons kenmerk
Beh. door
Afdeling

U16-057101
C.J.C. de Munck
Stedelijke Ontwikkeling, Team Stad

Datum
Doorkiesnr.
Bijlage(n)

2 7 OKT 2016
01 64-277469

Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Hierbij informeer ik u graag over de definitieve wijzigingen in het exploitatieplan (de dienstregeling) van het openbaar
vervoer die vanaf 11 december in werking treden. Eind augustus bent u per dagmail geïnformeerd over het concept
exploitatieplan van busmaatschappij Arriva. Per abuis is de brief recentelijk nogmaals op het BIS geplaatst. Dit was voor
BNdeStem reden om aan te nemen dat deze brief de definitieve dienstregeling betrof. Het bericht in BNdeStem van 19
oktober over een nieuwe rechtstreekse buslijn van NS station naar GGZWNB Vrederust klopt derhalve niet. In het
concept-exploitatieplan is deze pilot genoemd . Zoals u in onze reactie aan Arriva heeft kunnen lezen vragen wij ons af of
een 'traditionele' stadsbuslijn aansluit bij de behoefte van de reizigers naar Vrederust. Deze reizigers bestaan uit veel
verschillende doelgroepen met verschillende herkomsten en bestemmingen. De pilot is door Arriva uiteindelijk niet
opgenomen in de definitieve dienstregeling. Op dit moment wordt de haalbaarheid van een kleinschalige
mobiliteitsoplossing onderzocht. U wordt hier op korte termijn over geïnformeerd.
Wijzigingen in de dienstregeling
Gedeputeerde Staten hebben op 20 september ingestemd met het door Arriva voorgelegde Exploitatieplan 2017.
Arriva heeft een aantal wijzigingen in de aankomst- en vertrektijden in de dienstregeling opgenomen vanwege de
wijzigingen in de NS treindienstregeling . De exacte aankomst- en vertrektijden zijn nu nog niet bekend. Ook worden extra
ritten ingezet naar MBO en ROG-scholen, omdat vanaf 1 januari 2017 ook MBO-ers jonger dan 18 jaar vrij kunnen reizen
met een studentenkaart.
De belangrijkste wijzigingen in de stads- en streekdiensten zijn:
Lijn 22 Warande/Gageldonk rijdt van maandag t/m zaterdag 1x per uur;
Lijn 112 rijdt voortaan via het ziekenhuis Bravis. Dit betekent net als lijn 22 één keer per uur een bus via het
ziekenhuis. Het ziekenhuis is met lijn 112 beter bereikbaar van en naar Roosendaal;
De stadslijnen rijden op zaterdag een uurdienst in plaats van een halfuurdienst;
De stadslijnen rijden niet meer op zaterdagavond en zondag;
Lijn 100 Bergen op Zoom - Putte vervalt. Lijnen 104 en 105 nemen deze functie over;
Lijn 104 Bergen op Zoom - Roosendaal (via Huijbergen) rijdt via Aviolandalaan en blijft verder ongewijzigd ;
Lijn 105 gaat in de spitsuren in beide richtingen een halfuurdienst rijden;
Lijn 111 rijdt niet meer op zaterdag tussen Bergen op Zoom en Oud Gastel;
Lijn 310 van/naar Rotterdam gaat altijd met hoogwaardig Volansmaterieel rijden;
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Lijn 310 rijdt in de spitsuren extra spitsritten tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. Voor de duidelijkheid naar de
reiziger worden deze spitsritten gereden onder lijnnummer 110.

Wijziging in de dienstregeling tijdens vastenavond
Arriva heeft jarenlang tijdens de vastenavond nachtvervoer aangeboden naar de diverse wijken en omliggende
gemeenten. Omdat het aantal reizigers de afgelopen jaren te laag is voor een rendabele exploitatie, heeft Arriva besloten
de nachtritten van de stadslijnen 22, 23 en 25 op te heffen. De lijn 104 rijdt niet meer van en naar Wouwse Plantage, wel
van en naar Huijbergen. De nachtritten van streeklijnen 105, 111 en 112 blijven ongewijzigd . Stichting Vastenavend is
hierover telefonisch geïnformeerd en wordt nog schriftelijk bevestigd.
Doorkijk naar de toekomst
We verwachten dat het huidige lijnennet in de nabije toekomst verder onder druk komt te staan, omdat er te weinig
gebruik van wordt gemaakt. Dit geldt met name voor het stadsvervoer, maar ook voor een aantal ontsluitende lijnen naar
de kleine kernen . Het komende anderhalf jaar onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn .
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M.A. Vrijenhoek - de Vries, afdelingshoofd Stedelijke
Ontwikkeling. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0164 277657.

