
  

 

 

Motie  

Nachtbussen 

De raad in vergadering bijeen op 16 juni 2015; 

Constaterende dat: 

• het huidige nachtnet stopt na 13 december 2015; 

• het college in haar brief d.d. 11 juni 2015 laat weten dat de provincie Noord-
Brabant de uitkomsten heeft gepresenteerd van het alternatief voor het 
nachtnet in Brabant, te weten: de nachtbussen; 

• de nachtbussen zorgen voor een OV-verbinding in de weekenden na 02.00 uur 
tussen ’s-Hertogenbosch, Breda, Dordrecht, Eindhoven en Tilburg; 

• het een driejarige pilot is van het “late nachtnet" met bussen. Om de 
reiziger continuïteit van het vervoer te garanderen moeten de nachtbussen 
per 18 december 2015 in bedrijf zijn. Eind september moet de gunning 
daarvoor plaatsvinden; 

• de totale kosten voor deze nachtbussen de komende drie jaar geraamd zijn 
op € 300.000 per jaar. Waarbij de verdeling 50% voor de provincie en 50% 
voor de gemeenten betreft; 

• de kosten de komende drie jaar voor de gemeente ’s-Hertogenbosch 
uitkomen op € 10.000 per jaar.  

• deze verkennende business case nog niet is besproken met vervoerders. Alle 
bedragen kunnen ook hoger of lager uitvallen; 

• in de begroting 2015 € 28.000 is opgenomen voor het huidige nachtnet; 

• de raad in haar vergadering d.d. 10 maart 2015 de motie ‘Nachtelijke 
treinverbinding Eindhoven – ’s-Hertogenbosch – Amsterdam (Schiphol)’ heeft 
vastgesteld, waarin zij het college verzoekt in kaart te brengen wat de 
mogelijkheden zijn voor de nachtelijke treinverbinding tussen Eindhoven-
Schiphol. De gesprekken met provincie en NS hierover nog in gang zijn. 



Overwegende dat:  

• voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en economische ontwikkeling van de 
stad en regio een goed netwerk van openbaar vervoer ook in de nacht van 
wezenlijk belang is; 

• de geraamde financiële bijdrage van ’s-Hertogenbosch voor de nachtbussen 
een acceptabel bedrag is. 

Spreekt uit:    

De gemeente ’s-Hertogenbosch meedoet aan de driejarige pilot van het ‘late 
nachtnet’ met bussen en hiervoor het geraamde bedrag ad € 10.000 per jaar 
opneemt in de begroting van 2016 en meerjarenraming 2016-2018.  

Verzoekt het college:  

• het geraamde bedrag ad € 10.000 voor het ‘late nachtnet’ met bussen op te 
nemen in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2016-2018.  

• de uitkomst van de gesprekken over de twee nachttreinen op vrijdagen en 
zaterdagen tussen 02.00 uur en 04.00 uur op de verbinding Eindhoven/’s-
Hertogenbosch/Utrecht/Amsterdam (Schiphol) spoedig aan de raad voor te 
leggen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

René van den Kerkhof  - D66 
Antoon de Groot  – Rosmalens Belang 
Ralph Geers  – VVD  
Olaf Thelissen – CDA 
Bert van Gelder – Bosch Belang 
Judith Hendrickx  - De Bossche Groenen 


