
 
Breda, 25 november 2015 
 
Schriftelijke vragen van de Statenfractie van D66 aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Brabant betreffende NachtNet Bus. 
 
 
Geacht College, 
 
Op 17 november 2015 informeerde u ons over de realisatie van de pilot Late Nachtnet bus. In 
navolging van de business case die deze zomer is opgesteld, heeft u, op grond van artikel 20 
Wet personenvervoer 2000, de concessie gewijzigd conform hetgeen indertijd in onderdeel A 
is omschreven. Op 4 september jl. heeft Provinciale Staten in een oordeelsvormende 
bijeenkomst met een ruime meerderheid steun uitgesproken voor dit onderdeel A. 
De wijziging van de concessie leidt ertoe dat er busverbindingen ontstaan met de Randstad 
tussen Breda, Dordrecht en Rotterdam en tussen ’s-Hertogenbosch en Utrecht;  
en binnen Brabant tussen Eindhoven en Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch en Tilburg  
en ’s-Hertogenbosch. 
 
D66 heeft naar aanleiding van uw Statenmededeling de volgende vragen: 
 
Na anderhalf jaar volgt er een evaluatiemoment; hierover heeft u met Arriva afspraken 
gemaakt. U schrijft dat u “gezamenlijk” kunt besluiten om de pilot te stoppen.  

Wat houdt deze gezamenlijkheid in? Betekent dit dat Arriva ook kan besluiten om de pilot 
te stoppen; op basis van welke gronden zou zij dit doen? 

 
U schrijft dat de pilot gestopt kan worden indien de veiligheid van reizigers, chauffeur of 
beveiligend personeel niet meer gewaarborgd kan worden.  

Zijn er andere criteria op basis waarvan u de pilot kan stoppen?  
 
Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst van 4 september jl. hebben diverse fracties 
aandacht gevraagd voor de marketing en promotie rondom de invoering van het NachtNet 
Bus. De fracties gaven daarbij expliciet aan om in december reeds te starten met de 
campagne. U schrijft dat vervoerder Arriva hiervoor verantwoordelijk is. Zij zullen de 
marketing en promotie begin januari 2016 starten. 

Op welke wijze heeft het College zich ingespannen ten behoeve van de opmerkingen 
van de diverse fracties om tijdig te starten met de marketing en promotie rondom de 
invoering van het NachtNet Bus?  

  
Wij vernemen graag uw reactie. 
 
Vriendelijk gegroet, 
Suat Kutlu en Arend Meijer 
Statenfractie D66 
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Bij brief van 25 november 2015, ingekomen op 25 november 2015, heeft u 

namens de D66 fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Na anderhalf jaar volgt er een evaluatiemoment; hierover heeft u met Arriva 
afspraken gemaakt. U schrijft dat u “gezamenlijk” kunt besluiten om de pilot 
te stoppen. Wat houdt deze gezamenlijkheid in? Betekent dit dat Arriva ook 
kan besluiten om de pilot te stoppen; op basis van welke gronden zou zij dit 
doen? 

 

Antwoord:  

Wij hebben met Arriva een afspraak voor een pilot van drie jaar. Deze 

gezamenlijkheid houdt in dat wij met Arriva in consensus kunnen besluiten om de 

pilot te stoppen. Dit in goed overleg met onze partners. Het is dus niet mogelijk 

dat Arriva eenzijdig kan besluiten om de pilot te stoppen.  

 

 

2. U schrijft dat de pilot gestopt kan worden indien de veiligheid van reizigers, 
chauffeur of beveiligend personeel niet meer gewaarborgd kan worden.   
Zijn er andere criteria op basis waarvan u de pilot kan stoppen?  

 

Antwoord: 

Dit is het enige criterium op basis waarvan wij en Arriva in consensus kunnen 

besluiten om de pilot per direct – dus ook buiten het evaluatiemoment - te 

stoppen. Tijdens het evaluatiemoment kunnen ook andere factoren en 

omstandigheden een rol hierin spelen. Daarbij kunt u denken aan tegenvallende 

reizigersaantallen. 
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3. Op welke wijze heeft het College zich ingespannen ten behoeve van de 
opmerkingen van de diverse fracties om tijdig te starten met de marketing en 
promotie rondom de invoering van het NachtNet Bus?  

 

Antwoord: 

Wij hebben uw opmerkingen meegenomen in de onderhandelingsgesprekken 

die wij met de vervoerders hebben gevoerd. Het belang van tijdige promotie en 

marketing is daarbij goed aan bod gekomen. Arriva is inmiddels gestart met de 

promotie met het oog op de bijzondere maand december, waarin het gehele 

Nachtnet (dus ook de Nachtnet Trein van NS) niet in de weekenden van 

Kerstmis en Oud & Nieuw rijdt. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Dit betekent 

dat de Nachtnet Bus alleen in het weekend van 19 en 20 december rijdt.  

In januari zal Arriva haar marketing en promotiecampagne intensiveren. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

voorzitter, secretaris, 

  

  

  

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 
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