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Onderwerp

Schriftelijke vragen Nachtnet
Datum

12 juni 2017
Ons kenmerk

Geachte mevrouw De Hoon,

C2209888/4199341
Uw kenmerk

Bij brief van 9 juni 2017, ingekomen op 9 juni 2017, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.A. (John) Kuijs

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 83 13

1. Samen met de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5-gemeenten) had u een
budget van 300.000 euro gereserveerd voor deze pilot. Gegeven het plotseling
beëindigen van de pilot: heeft deze volgens u een eerlijke kans van slagen
gehad?
Antwoord: De pilot Nachtnet is een samenwerking van de provincie met de
gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Dordrecht. Er heeft een
zorgvuldige evaluatie plaatsgevonden van de anderhalf jaar dat de pilot loopt.
Er zit bijna twee maanden tussen het besluit tot stopzetten en de
effectuering.
De periode van anderhalf jaar van de pilot is voldoende om een compleet
beeld te hebben van de behoefte, de aanwezige vraag en mogelijke
seizoensinvloeden. Tijdens deze periode is er, ondanks marketing, geen groei
in de aantallen reizigers geweest en ook geen zicht op mogelijke aanwas in de
toekomst. Langer doorzetten van de pilot had de slagingskans dan ook niet
verhoogd.

2. Wat vinden de B5-gemeenten van het stopzetten van de pilot?
Antwoord: Zoals u bij het antwoord op vraag 1 hebt kunnen lezen zijn vier van
de B5 gemeenten betrokken bij de pilot en het stopzetten ervan.

3. Hoe staat u tegenover de bereikbaarheid van Brabant tijdens grote Brabantse
evenementen en met carnaval? Bent u bereid om hiervoor de nachtbus te blijven
inzetten?
Antwoord: De bereikbaarheid tijdens grote Brabantse evenementen en met
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jkuijs@brabant.nl
Bijlage(n)

-

carnaval is in onze ogen goed geregeld. Wanneer voor een evenement
aanvullend op de reguliere dienstregeling extra OV vervoer nodig is zet de
vervoerder dit in. Hierover kunnen zowel organisatoren van evenementen als
gemeenten contact opnemen met de vervoerder.
De organisatoren van grote evenementen stemmen het vervoer direct met de
vervoerder af (evenementenvervoer zoals bv. Paaspop). Voor Carnaval is een
aparte afspraak gemaakt buiten de dienstregeling maar binnen de concessies.
In het bovenstaande komt geen verandering en staat los van de pilot Nachtnet.
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4. Indien ja, bent u bereid zo snel mogelijk met de B5-gemeenten in gesprek te
gaan om hiervoor het resterende geld uit de pilot te reserveren?
Antwoord: Nee, zoals u bij het antwoord op vraag 3 hebt kunnen lezen is dit
niet nodig.

5. Indien ja, bent u bereid de B5-gemeenten inspraak te geven in de momenten
waarop inzet van de nachtbus is gewenst?
Antwoord: Ja, zoals u bij het antwoord op vraag 3 hebt kunnen lezen bestaat
die mogelijkheid al.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
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de secretaris,
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