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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en 
Julianadorp betreffende Openbaar Vervoer 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 30 november 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp onder verwijzing 
naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen 
gesteld over Openbaar Vervoer, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Europese regels over toegankelijkheid van openbaar vervoer hebben betrekking op de fysieke 
toegankelijkheid van OV-voertuigen, door bijvoorbeeld aanpassen van haltes of de voertuigen zelf. 
Deze toegankelijkheid zegt niets over een al dan niet dekkend OV-net en bereikbaarheid van 
bestemmingen. 
 Vraag 1 : Kan het college vertellen of zij op de hoogte is gebracht van deze beslissing, in gesprek is 
met de busmaatschappij en/of gedeputeerde staten over, hoe wij deze mensen tegemoet gaan 
komen, met een passende oplossing? Desnoods met concessies? 
 
Antwoord: De provincie en Connexxion bespreken elke aankomende aanpassingen in de dienstregeling. 
Normaal gesproken vinden deze overleggen 9 tot 12 maanden vóórdat er een wijziging ingaat plaats. 
Dienstregelingen worden normaal gesproken medio december ingevoerd. In het voorjaar is er meestal 
overleg. In dit geval heeft een extra overleg in het najaar plaatsgevonden, vanwege de urgentie van de 
huidige situatie. 
 
Vraag 2: Als de lijnen niet rendabel meer zijn, waarom wordt er dan niet gekeken naar een ander 
systeem met kleinere bussen, of een ov-taxi service zoals in andere steden en in Hollands Kroon 
bijvoorbeeld een belbus rijdt. Wil het college in gesprek gaan met partijen om dit snel te 
onderzoeken? 
 
Antwoord: Het betreft hier de bussen die aansluiten op eventuele tussenboten. Op deze boten zit een derde 
van de aantal OV-reizigers ten opzichte van de reguliere boot. Een bus laten rijden op de tussenboot heeft 
een beperkte meerwaarde, aangezien er op Texel ook geen aansluitend openbaar vervoer is. Het is voor 
reizigers die die boot toch willen halen, mogelijk om een taxi te bestellen. Deze tussenboot vaart beperkt, 
met name op drukke dagen. Het handhaven van deze bus geeft bovendien een dubbel signaal. Immers, we 
worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, waarbij het bezoeken aan één van de 
Waddeneilanden voor de meesten niet passend is. 
 
Vraag 3: Als het college toch in gesprek is met de partijen, kunnen zij dan gelijk ook aangeven dat 
niet heel Den Helder meer bereikbaar is, met een bus of ander ov, voor mensen met een beperking 
en/of fysieke klachten of financiële overweging, waardoor zij vaker geïsoleerd moeten leven, of 
andere keuzes maken? 
- een voorbeeld kan zijn dat er in Julianadorp, geen lijn rijdt bij het Junior College, terwijl er wel 
een halte is. 
- een voorbeeld kan zijn dat er vanuit Anna Paulowna en Breezand geen bus rijdt naar Den 
Helder/Julianadorp waardoor schoolgaande jeugd eerder voor Schagen kiezen. 
- een voorbeeld kan zijn dat er vanuit elke hoek van de gemeente, geen mogelijkheid is om op 
Willemsoord te komen met openbaar vervoer. Dus een theater, bioscoop, restaurant en/of andere 
belangrijke instantie daar niet bereikbaar is, behalve 15 minuten te lopen vanaf het station centraal of 
Marinemuseum, wat juist voor deze beperkte doelgroep, niet te doen is. Dit terwijl gemeente juist 
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mensen wilt trekken naar Willemsoord. (Uit onderzoek zal misschien komen dat een bus niet op het 
terrein kan of ook niet door de Weststraat kan, maar wat is dan de vervangende, betaalbare 
oplossing, behalve lopen?) 
- een voorbeeld kan zijn dat er bij nieuwbouwwijken, niet altijd een busvoorziening is 
gerealiseerd er nu ook geen bussen rijden. 
- een voorbeeld kan zijn dat door de maatregelen die nu gelden door corona, dit ook kunnen 
terugbrengen in de bijpassende, genomen maatregelen? Dus bijvoorbeeld als er weer maatregelen 
versoepelen, er ook weer meer bussen of ander ov gaat rijden? Dus niet het hele jaar maar minder 
bussen, of een passende oplossing voorhanden voor juist deze doelgroepen. 
 
Antwoord: Wij zijn regelmatig met de provincie en Connexxion in gesprek over het aanbod aan openbaar 
vervoer in onze gemeente. De provincie heeft hier bij de laatste aanbesteding duidelijke kaders voor gesteld. 
Jaarlijks wordt, negen tot twaalf maanden vooraf, de nieuwe dienstregeling voorbesproken met de 
gemeenten. In sommige gevallen wordt er voor gemeenten aanvullend vervoer gereden, op kosten van die 
gemeenten. 
- Wat het Junior College betreft, in de vorige concessie reed daar een bus, mede op de voorgenomen 
woningbouw in de directe omgeving. Vanwege de vertraging die de woningbouw heeft opgelopen, is de 
buslijn inclusief haltes verwijderd. Alleen de haltekommen wachten op betere tijden.  
- Voor wat betreft het scholierenvervoer vanuit Anna Paulowna en Breezand worden ontwikkelingen 
nauwgezet in de gaten gehouden of daar een bus voor kan rijden. De gemeente Den Helder is hier 
weliswaar een voorstander van, maar daarbij afhankelijk van andere partijen, zoals de gemeente Hollands 
Kroon. 
- Als onderdeel van de herontwikkeling van Willemsoord studeren wij ook op verbetering van de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer. De oplossingsrichting is nog niet bekend en wordt mede bepaald door 
de mogelijkheden voor een betrouwbare uitvoering (lees: geen last van de drukte naar de veerboot) en 
kleinschalige oplossingen. 
- In het verleden is in (nieuwbouw)wijken van Den Helder regulier openbaar vervoer beschikbaar geweest. 
Daar waar dat is opgeheven, heeft dat te maken met te weinig gebruik. De huidige mogelijkheden voor 
WMO-vervoer geven voor inwoners met een WMO-indicatie mogelijkheden om in hun noodzakelijke 
mobiliteit te voorzien. 
- Zoals gezegd zijn de Covid-maatregelen beperkt tot busvervoer voor de tussenboot naar Texel en heeft dit 
(gelukkig) geen betrekking op het reguliere openbaar vervoer voor de inwoners van Den Helder. Wij zien dus 
ook geen aanleiding om een eventuele verbetering van openbaar vervoer in Den Helder te koppelen aan 
deze wijziging. 

 
Vraag 4: Kan het college deze voorbeelden meenemen in een gesprek, antwoord geven hierop, wat 
het college er mee gaat doen, tevens een onderzoek doen waar nog meer gemis is, van openbaar 
vervoer, in onze gemeente? 
 
Antwoord: Wij zijn regelmatig in gesprek met de provincie en Connexxion over het niveau van de 
dienstverlening. Op dit moment ligt de focus op het zoveel mogelijk in stand houden van de dienstregeling en 
bedrijfsvoering. Bij een terugloop van zeker de helft van het aantal reizigers is Connexxion afhankelijk van de 
beschikbaarheidsvergoeding die door het rijk wordt verstrekt. Die vergoeding dekt niet de hele terugloop van 
de omzet, zodat er aanvullend openbaar vervoer moet worden geschrapt. 
 
Vraag 5: Als de busmaatschappij in de nabije toekomst geen heil ziet in extra haltes, lijnen of 
investering, wat kan het college vertellen wat men er mee gaat doen? Is men bereid om dan net als bij 
andere gemeenten, andere vormen aan te schrijven, of concessies doen, bijvoorbeeld; taxi ov-
vormen, belbus-vormen of andere mogelijkheden, zodat voor iedereen een betaalbaar, toegankelijk 
en recht krijgt op openbaar vervoer? 
 
Antwoord: In het kader van Covid-19 moet er bezuinigd worden op het openbaar vervoer, waar nu flink 
minder gebruik van wordt gemaakt. Dat maakt het dus lastig om op dit moment verzoeken te doen voor 
uitbreiding van buslijnen en haltes. 
Deze tijd vraagt om creatief omgaan met vervoersinitiatieven. Landelijk zien we dat mensen zonder auto, 
maar met rijbewijs veel meer kiezen voor deelauto’s, als deze beschikbaar zijn. Tegelijk zien we dat 
kleinschalige initiatieven die werken met vrijwilligers, het moeilijk hebben. Door de noodzakelijke anderhalve 
meter afstand zijn veel kleinschalige vervoersmiddelen niet (goed) inzetbaar, los van de beperkte 
beschikbaarheid van vrijwilligers, die vaak al op leeftijd zijn. 
Wij zien hier kansen voor het verder uitwerken van mobipunten binnen de gemeente, vooral gericht op 
deelfietsen en deelauto’s, als aanvulling op het openbaar vervoer. Ook de herintroductie van de buurtbus en 
ander kleinschalige vormen van openbaar vervoer willen we onderzoeken. 
 
Vraag 6: Ziet het college het belang van goed openbaar vervoer, ook voor juist de kwetsbare 
groepen, dat de corona maatregelen juist misschien meer leiden tot eenzaamheid, maar ook een 
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totaal isolement kan betekenen voor bepaalde doelgroepen, nu ze hier niet altijd gebruik van kunnen 
maken. 
 
Antwoord: Meer dan eens maakt deze Covid-crisis duidelijk dat intermenselijk contact essentieel is voor het 
welbevinden van mensen. Sommige mensen zijn hiermee afhankelijk van openbaar vervoer of andere 
vormen van vervoer. Mede daarom faciliteert de gemeente het WMO-vervoer zoals hierboven gememoreerd. 
 
Vraag 7: Vooruitlopend op dat de corona crisis bezworen is, wat gaat het college nu ondernemen om 
straks, ‘als het weer kan’, openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te maken. Gaat men alvast 
afspraken maken over extra lijnen, bussen, haltes en/of oplossingen? 
 
Antwoord: Uw college is regelmatig met de provincie en Connexxion in gesprek over de uitvoering van het 
openbaar vervoer. Daarnaast is het zaak om te na te gaan hoe deze crisis onze mobiliteit verandert, mogelijk 
permanent. Dit gaat breder dan alleen en openbaar vervoer, omdat het gebruik daarvan sterk is 
teruggelopen. In de loop van 2021 hopen we met een voorstel om hier nader invulling aan te geven. Een en 
ander hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen komend jaar. 
  
  
Wij gaan er van uit dat wij u met deze belangrijke informatie voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 14 januari 2021 

  
  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 
 


