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Onlangs hebt u een afschrift ontvangen van de brief die FNV Streekvervoer aan mij
heeft gestuurd met betrekking tot de pilot wijkbus in Breda.
Hierbij ontvangt u ook een afschrift van het antwoord op deze brief van de FNV.
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Geachte mevrouw Peeters,

C2199433/4114510
Uw kenmerk

Graag gaan wij in op uw brief van 14 november 2016 met kenmerk
16319MPa.pr. Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe dienstregeling
in Breda, geeft u aan dat de introductie van lijn 3 in uw ogen leidt tot
verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk. Tevens geeft u aan dat u
van mening bent dat de uitbesteding van dit werk aan vrijwilligers per direct
teruggedraaid dient te worden.

16319MPa.pr

Uw veronderstelling is niet juist: er wordt geen betaald werk door
vrijwilligerswerk verdrongen. Wel wordt het lijnennet in en rond Breda op een
aantal punten aangepast. Het aantal dienstregelingsuren dat met reguliere
bussen wordt gereden blijft echter per saldo gelijk en daarmee ook de inzet van
professionele chauffeurs. Daar bovenop wordt lijn 3 ingelegd. Dit is een
kleinschalige wijkbus die inderdaad grotendeels gereden zal worden door
vrijwilligers maar dus niet ten koste gaat van het betaalde werk.

Bijlage(n)

Jaarlijks bekijkt de vervoerder met ons en de andere partners naar kansen en
mogelijkheden om het regionaal ov-netwerk nog effectiever in te richten. Doel
hiervan is optimaal in te spelen op (veranderingen van) de vraag naar openbaar
vervoer. Nadrukkelijk gaat het ons hierbij niet om het besparen van kosten. De
provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen jaren dan ook niet bezuinigd op
het openbaar vervoer.
U stelt in uw brief van 14 november 2016 dat wij niet hebben gereageerd op
uw brief van 15 januari 2016, met kenmerk: 16_0044/JH/ek. Wij hebben
echter bij brief van 16 februari 2016, kenmerk: C2184531/3917039 uw brief
beantwoord.
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Wij hopen dat wij met deze brief uw zorg hebben weggenomen door duidelijk
te maken dat het OV-beleid van de provincie Noord-Brabant er niet op is gericht
om de hoeveelheid betaald werk onder OV-chauffeurs in te perken en dat dit in
het concrete geval van Breda ook niet het geval is.

Datum

29 november 2016
Ons kenmerk

C2199433/4114510

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

H.W.J. Swaans,
afdelingsmanager Integraal Mobiliteitsbeleid
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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