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Kennisnemen van 
Op 23 juni 2021 hebben wij het transitieplan 2022 van Arriva ontvangen. In deze RIB informeren wij 
de raad over de wijzigingen in de OV dienstregeling voor de gemeente Goirle. Daarnaast informeren 
wij u over de wijze waarop het college met deze informatie omgaat. 
 
Inleiding 
In 2021 levert Arriva geen Exploitatieplan, maar een Transitieplan; en dan alleen het onderdeel 
vervoerontwikkeling oftewel de dienstregeling voor het jaar 2022. Deze dienstregeling is voor Arriva 
een belangrijke schakel in het terugwinnen van de reizigers, waarbij vanaf juni 2021 weer vrij met het 
openbaar vervoer gereisd mag worden. Sinds de start van de Corona pandemie was het devies alleen 
met het OV te reizen, als het strikt noodzakelijk was. 
 
Met het Transitieplan wil Arriva het contract dat zij met de provincie Noord-Brabant heeft afgesloten 
in 2014 voor de exploitatie van het openbaar vervoer in Oost-Brabant financieel weer in balans 
brengen. Door de coronacrisis zijn de reizigersaantallen substantieel gedaald en is geen sprake meer 
van een financieel sluitende exploitatie. Deze situatie van Arriva is niet uniek in Nederland. Alle 
vervoerders en opdrachtgevers hebben hiermee te maken en alle betrokken partijen zoeken een 
oplossing met respect voor een ieders belangen, inclusief die van de reizigers.  
 
Informatie 
Voor de gemeente Goirle staat op pagina 13 in het transitieplan 2022 de volgende consequentie in 
de dienstregeling: 
 
Op lijn 2 is het traject in Goirle minder goed bezet dan de andere trajecten van lijn 2. In de daluren 
op werkdagen (9:30 – 14:00 uur) is de gemiddelde bezetting 7 reizigers per rit en op zaterdag is dat 5 
reizigers per rit. De frequentie gaat daarom tijdens die perioden tussen ETZ Elisabeth en Goirle 
Baronielaan omlaag van 4x per uur naar 2x per uur.  
 
De nieuwe dienstregeling 2022 start op zondag 9 januari 2022. 
 
De wijziging in de dienstregeling is in strijd met de ambitie van de gemeente Goirle om het niveau 
van het openbaar vervoer te behouden en daar waar mogelijk verhogen. Het college is dan ook 
teleurgesteld in de voorgestelde wijziging en zal hierover nog in gesprek gaan met de regio om 
gezamenlijk acties te kunnen ondernemen en in gesprek te gaan met de provincie. Conform de 
procedure zal het college onze teleurstelling middels een brief kenbaar maken aan Arriva. 
 



 
 
Bladnummer Datum 

2 12 juli 2021 
 

 

 
Vervolg 
Het Transitieplan 2022 is op 23 juni 2021 ter advisering aan de gemeenten en het Reizigers Overleg 
Brabant aangeboden. Wij hebben tot 17 augustus 2021 de tijd om te reageren op het Transitieplan.  
Alle reacties worden ingediend bij Arriva en voorzien van een advies behandeld in het Tactisch 
Ontwikkelteam Oost. Arriva biedt na de zomer het Transitieplan 2022 (inclusief de rapportage met 
de verwerking van de ingediende reacties) aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan. Als GS 
hiermee instemt, is het Transitieplan 2022 een feit (medio september 2021). 
 
Communicatie 
Het college zal haar standpunt over de gevolgen van de wijziging in de dienstregeling schriftelijk 
kenbaar maken bij Arriva en zal de raad daarover informeren. 
 
Bijlagen: 

- Transitieplan 2022, Oost-Brabant, onderdeel vervoer 
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