
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

SP Fractie Provinciale Staten Noord Brabant  

t.a.v. van mw. W. Arts 

 

Onderwerp 
Beantwoording technische vragen 

 

 

 

Geachte mevrouw Arts, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

4 augustus 2022 

Ons kenmerk 

C2302181/5119689  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

A.J. (Arjan) Klapwijk 

Telefoon 

(06) 18 30 32 35 

Email 

aklapwijk@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 3 augustus 2022 heeft u namens de SP fractie technische vragen 

over de dreigende verdere afschaling van het Openbaar Vervoer in heel Noord-

Brabant gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1.Wat betekent de uitgeklede vangnetregeling voor de dienstregeling van de 
drie Brabantse concessies na de vakantie en vooral voor 2023? 
Antwoord: De vangnetregeling betreft 2023 en verder, de lopende afspraken 
met het Rijk voor 2022 wijzigen niet. De vangnetregeling heeft dan ook geen 
gevolgen voor de dienstregeling vanaf 5 september 2022.  
 
Gedeputeerde Otters heeft u in haar Memo van 27 juli 2022 geïnformeerd over 
de vangnetregeling, het traject dat hieraan vooraf is gegaan en het standpunt 
over deze regeling van DOVA.  
In deze memo heeft gedeputeerde Otters ook aangegeven, dat we in Brabant 
met onze vervoerders in gesprek zijn over de herijkingsplannen en dienstregeling 
2023 en nu we weten dat er verder geen landelijke transitieafspraken komen, 
definitieve afspraken kunnen maken voor de dienstregeling 2023 en verdere 
jaren. De dienstregeling zoals die in 2022 is opgestart zal hierbij als 
basisdienstregeling worden gebruikt.  
GS zullen uw staten hierover in september verder informeren.  
 

 

 

2. Welke lijnen gaan geschrapt of verschraald worden ? Waar worden lijnen 
gestrekt, rijtijdfrequenties verlaagd? Waar worden belbussen of busjes met 
vrijwilligers ingezet? Graag een compleet overzicht!  
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.   

 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/256c4e5a-b519-4736-864c-697063386976?documentId=db814c85-84f0-4fa9-a890-995c2e456553&agendaItemId=293fe4b8-62aa-4cc2-9ae9-ae70d8d9a2a9
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3. Wat zijn de financiële consequenties in 2023 van de uitgeklede 
vangnetregeling voor Noord-Brabant? 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

A.J. Klapwijk 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


