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Onderwerp

Mislukking Bravoflex in Eindhoven
Datum

12 mei 2020
Ons kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

C2262933/4688932
Uw kenmerk

Bij brief van 21 april 2020, ingekomen op 23 april 2020, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 43 69

1. Bent u bekend met het bericht en is de informatie juist?
Antwoord: Ja, we kennen het bericht. De daarin verstrekte informatie is echter
niet geheel juist. Het subsidiegeld waaraan gerefereerd wordt, is in de praktijk
lager. De stelling dat “de dienst wordt ingezet op plekken waar bestaande lijnen
zijn verdwenen onder druk van bezuinigingen en omdat er in de ogen van de
provincie en busvervoerder Hermes te weinig gebruik van wordt gemaakt”, is
onjuist. Bravoflex heeft niet tot doel om lijnen te schrappen. Bravoflex is juist een
maatwerkgerichte verbetering en aanvulling op het bestaande OV-netwerk.
2. Wat vindt u van de suggestie van de raadsleden van het CDA Eindhoven om de
stekker uit Bravoflex te trekken?
Antwoord: We zien geen reden om nu met Bravoflex te stoppen. Bravoflex is een
pilot die gestart is in december 2018 en een doorlooptijd kent van drie jaar. Wij
willen innoveren in het openbaar vervoer en maatwerk kunnen leveren, om het
openbaar vervoer zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de vraag van de
reizigers. Het verkrijgen van een juist en compleet beeld vergt tijd en daarom
hebben we gekozen voor een doorlooptijd voor de pilot van drie jaar. De
vervoerder monitort doorlopend en gedurende de looptijd passen we
verbeteringen aan het systeem toe. Tot en met februari van dit jaar is er groei te
zien en we vertrouwen erop dat de pilot ons bruikbare inzichten zal geven.
3. Bent u het met de PVV eens dat de uitkomsten rondom Bravoflex in Eindhoven
ronduit vernietigend zijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2.

Email

mschoenmaker@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Datum

4. Volgens de Eindhovense raadsleden kost Bravoflex 42 euro subsidiegeld per
reiziger. Heeft u inzicht in de ontwikkeling van de kosten per reiziger, wat is
volgens u het aanvaardbare subsidiebedrag, denkt u dat te kunnen bereiken en zo
ja, wanneer?
Antwoord: Ja, we hebben inzicht in de ontwikkeling van de kosten. Onderdeel
van de pilot is het verbeteren van de kostenefficiency en dat vinden we
belangrijk. Samen met de gemeente Eindhoven onderzoeken we daarom ook
efficiency voordelen te behalen zijn door een integratie met het WMO-vervoer.
We verwachten dat de kosten per reiziger als gevolg daarvan dalen, waardoor
ook de subsidiebijdrage kan dalen. Wat een aanvaardbaar subsidiebedrag is, is
onder meer afhankelijk van de mate van gebruik, de toevoeging op het totale
OV-netwerk, het gebruik vanuit de WMO en is daarmee niet op voorhand als
zodanig te bepalen.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

G.P.C. Mennen,
programmamanager Slimme en Groene Mobiliteit
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het
college, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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