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Beantwoording schriftelijke vragen CDA omtrent Bereikbaarheid
bedrijventerreinen West-Brabant

Geachte,
Datum

Bij brief van 24 augustus 2016, ingekomen op 24 augustus 2016, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. Onderschrijft u het belang van een goede bereikbaarheid van WestBrabantse bedrijventerreinen met (een vorm van) openbaar vervoer voor
werknemers, stagiaires, ondernemers en bezoekers?
Antwoord: Ja. Wij onderschrijven dat in West-Brabant en ook de rest van onze
provincie een goede bereikbaarheid van werklocaties incl. bedrijventerreinen
van belang is, ook via het openbaar vervoer.
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2. Kunt u aangeven hoe het komt dat de bereikbaarheid van bedrijventerreinen
in Oost-Brabant beter is georganiseerd dan die in West-Brabant?
Antwoord: In de concessiegebieden West-Brabant en Oost-Brabant werkt de
provincie op een gelijke manier ter ontsluiting van bedrijventerreinen.
Afgelopen jaren zijn er al een aantal acties ondernomen om de bereikbaarheid
van bedrijventerreinen in West-Brabant via het openbaar vervoer te verbeteren.
Recent is een nieuwe halte in Roosendaal bij bedrijventerrein Borchwerf
mogelijk gemaakt en gaat per 11 december de frequentie omhoog naar 2 keer
per uur. In Breda is de frequentie richting bedrijventerrein Minervum
verdubbeld naar twee per uur. In Oosterhout zijn de kantoren nabij de
Europaweg ontsloten.
Enige tijd geleden zijn er ook enkele pilots geweest die helaas niet geslaagd
zijn doordat er te weinig vraag naar regulier openbaar vervoer bleek. Dit geldt
voor een pendel Bergen op Zoom station richting Theodorushaven als ook een
bedrijvenbus in Roosendaal die naar Borchwerf en Majoppeveld reed.
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-

3. Wat zijn volgens u de knelpunten in de bereikbaarheid van de
bedrijventerreinen in West-Brabant?
Antwoord: In het algemeen is ontsluiting van bedrijventerreinen met het
openbaar vervoer lastig. De precieze mogelijkheden hangen af van de aard en
ligging van de bedrijven én de participatie van de betrokken bedrijven en
gemeenten om mee te werken aan de bereikbaarheid
met openbaar vervoer. Vaak gaat het over lage concentratie reizigers met een
sterk verspreide vraag over de dag. In zulke gevallen is het niet mogelijk om
deze reizigersstromen te combineren met grotere reizigersstromen richting
andere voorzieningen.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

Het organiseren van apart openbaar vervoer voor een beperkt aantal reizigers
richting veraf gelegen bedrijventerreinen is in zulke gevallen zeer kostbaar.
Doordat het budget per concessie vast ligt, betekent dit dat door een extra lijn
naar een bedrijventerrein in te voeren er elders een lijn minder moet rijden.

4. Welke oplossingen ziet u om deze bereikbaarheid te verbeteren?
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Antwoord: Wat betreft de bereikbaarheid middels het openbaar vervoer
bekijken wij jaarlijks samen met de concessiehouders welke voorzieningen naar
aanleiding van actuele ontwikkelingen potentie hebben voor de ontwikkeling
van regionaal openbaar vervoer. Dit geldt ook voor bedrijventerreinen in onze
provincie. Ook komende jaren zullen wij dat blijven doen. Overigens zijn er
ook particuliere initiatieven om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te
verbeteren zoals het havenbusje in Waalwijk.

5. Bent u bereid om vóór 1 oktober a.s. met de BZW in gesprek te gaan met
het doel de bereikbaarheid van de West-Brabantse bedrijventerreinen te gaan
verbeteren?
Antwoord: Ja. Naar aanleiding van het krantenartikel in BN De Stem hebben
wij op 16 augustus jl. met de Ontwikkelmanager van vervoerder Arriva reeds
afgesproken dat wij dit najaar gezamenlijk in gesprek gaan met de BrabantsZeeuwse Werkgeversorganisatie over de mogelijk- en onmogelijkheden van
ontsluiting van bedrijventerreinen in West-Brabant.

6. Indien ja, bent u bereid om de uitkomsten van dit gesprek met Provinciale
Staten te delen en ons proactief te informeren over uw vervolgacties?
Antwoord: Ja. Wanneer er grote nieuwe ontwikkelingen aan de orde zijn
zullen wij de Staten daarover nader informeren.
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