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Onderwerp

Vervolgvragen naamsverandering Brabants OV in Bravo
Datum

6 december 2016
Ons kenmerk

Geachte mevrouw De Hoon,

C2199174/4113177
Uw kenmerk

Bij brief van 18 november 2016, ingekomen op 18 november 2016, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

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

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 86 78

1. Per 11 december is het nieuwe Bravo logo een feit. In hoeverre hebben
gemeenten hierin daadwerkelijk een stem gekregen?
Antwoord: Zie hiervoor ons antwoord op vraag 7 van uw vorige schriftelijke
vragen over dit onderwerp, die wij op 8 november 2016 hebben beantwoord.
In de overlegstructuur van de tactische ontwikkelteams hebben we de Bravoplannen met de gemeenten besproken. De gemeenten hebben unaniem positief
gereageerd op de Bravo-plannen.

2. Wanneer verwacht u de eerste leenfiets in gebruik te nemen?
Antwoord: Zie hiervoor ons antwoord op vraag 1 van uw vorige schriftelijke
vragen over dit onderwerp die wij op 8 november 2016 hebben beantwoord.
Bravo wordt nu opgestart vanuit de drie Noord-Brabantse OV-concessies. In de
toekomst voegen we nieuwe en slimme mobiliteitsoplossingen toe, zoals
leenfietsen en deelauto's. Het moment waarop is mede afhankelijk van wanneer
andere overheden en marktpartijen hierop inspelen. Vanuit de markt zijn al
verkennende vragen aan ons gesteld over het aanbieden van deelauto’s, en we
zijn in gesprek met de regiotaxi’s over participatie aan Bravo.

3. Wanneer verwacht u de eerste deelauto in gebruik te nemen?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2.

4. Wanneer is de Bravo bus volgens u een succes? Graag een toelichting.
Antwoord: Bravo is een platform waar bestaande en nieuwe
mobiliteitsoplossingen over het reizen in Noord-Brabant eenvoudig en centraal
ondergebracht en aangeboden worden. Bravo vervangt de campagne ‘Goed
bezig bus’ die alleen in de concessies Oost en West is gebruikt. Met Bravo
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-

hebben we al een belangrijke stap gezet. Doordat Zuid-Oost Brabant nu ook
één van de concessiegebieden van de provincie is, zijn we er in geslaagd in
heel Brabant dezelfde bussen te laten rijden. Dat is goed voor de
herkenbaarheid voor de reiziger en de uitstraling van Brabant. Daarnaast
hebben we met gemeenten, vervoerders en de reizigersorganisatie met Bravo
een aanpak die toekomstbestendig is voor andere modaliteiten die gekoppeld
kunnen worden aan Bravo.
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5. Vindt er over anderhalf jaar een evaluatie plaats over het succes van Bravo?
Antwoord: Ja.

6. Is het bedrag van 200.000,00 euro een maximum bedrag? Bent u bereid de
totale kosten van Bravo in de evaluatie te betrekken?
Antwoord: Nee, dit bedrag is nodig voor de ontwikkeling van het platform
Bravo, de bouw van de website, het maken van campagnemateriaal en
dergelijke. Dit bedrag staat los van jaarlijkse kosten om het platform te beheren.
De jaarlijkse kosten hiervoor betrekken we ook in de evaluatie.

7. Kunt u garanderen dat er geen enkele in Bravo geïnvesteerde euro wordt
doorberekend aan de reiziger?
Antwoord: Ja, deze investering heeft géén invloed op de prijs van een reis.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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