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Geachte mevrouw Peeters,
Uw brief van 11 november 2015 is op 15 januari 2016 geagendeerd voor de vergadering van de commissie
Economie van Provincie Zeeland.
De leden van de commissie delen u in reactie hierop het volgende mee:
In de nieuwe concessie heeft Connexxion vier extra buurtbuslijnen aangeboden, waaronder buurtbuslijn 507.
Kenmerkend voor een buurtbuslijn is dat deze wordt gereden door vrijwilligers.
Bij de inschrijving verkeerde Connexxion in de veronderstelling dat het zou lukken om voor deze vier nieuwe
buurtbuslijnen voldoende vrijwilligers te werven. Voor drie van de vier lijnen is dat gelukt; voor buurtbuslijn 507
niet. Reden voor Connexxion om de Provincie voor te stellen om te stoppen met buurtbuslijn 507. In dat geval
zou het traject Axel – Sint Jansteen in aanmerking komen voor een haltetaxi.
GS heeft besloten om buurtbuslijn 507 nog niet op te heffen, maar deze tijdelijk (tot 1 mei 2016) te laten rijden
met betaalde chauffeurs. Daarmee creëren we extra tijd voor een laatste poging om voor buurtbuslijn 507
alsnog voldoende vrijwilligers te werven.
De tijdelijke inzet van betaalde chauffeurs leidt tot meerkosten. Die komen voor rekening van de Provincie.
Anders dan de FNV stelt nemen betaalde chauffeurs in dit geval dus tijdelijk de plaats in van vrijwilligers. Op dit
moment proberen we in overleg met de betrokken gemeenten en Connexxion alsnog voldoende vrijwilligers te
werven, om buurtbuslijn na 1 mei te continueren (met vrijwilligers).
Tenslotte verwijst de commissie naar het Beleidsplan Openbaar Vervoer, waar de concessie immers op is
gebaseerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,
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Annemieke Lobik
Commissiegriffier Economie

