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Geacht college,
Met uw brief van 19 februari 2020 stelt u ons aansprakelijk en sommeert u ons
tot de betaling van een bedrag van €114.000,-, omdat de gemeente Goirle
zich – kort samengevat – niet kan verenigen met de wijziging van de busroute
van lijn 2 in Goirle. U stelt ons aansprakelijk ter uitvoering van een door uw
gemeenteraad aangenomen motie daartoe.
Tijdens de voorbereiding op routewijziging is op verschillende momenten met de
gemeente Goirle overleg geweest hierover. De gemeente Goirle is bovendien in
de gelegenheid geweest om op het exploitatieplan, waarin de aanpassingen
waren opgenomen, te reageren. Dit exploitatieplan is opgesteld door het
Tactisch Ontwikkelteam Oost Brabant (TOT), waarin Arriva en provincie samen
met het Reizigersoverleg Brabant en vertegenwoordigers namens de betrokken
gemeenten, werken aan de ontwikkeling van het openbaar vervoer. U heeft van
de geboden mogelijkheid echter geen gebruik gemaakt.
Naar aanleiding van de in de motie genoemde petitie heeft het TOT in maart
2019 de totstandkoming van de routewijziging geëvalueerd. Het TOT heeft
geconcludeerd dat het proces om de voorgenomen routewijziging in te voeren
op transparante en op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Het TOT heeft u
geadviseerd om op de nieuwe routes de benodigde haltes aan te leggen. Wij
zijn verheugd dat de aanleg van de benodigde haltes inmiddels in
voorbereiding is.
De concessiehouder is bevoegd om binnen de concessievoorwaarden routes
wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Verder zijn wij van
mening dat we geen onrechtmatige daad hebben gepleegd, dan wel een
onrechtmatig overheidsbesluit hebben genomen, op basis waarvan u met succes
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een aansprakelijkstelling zou kunnen indienen. Gelet hierop, alsmede het
vorenstaande over de totstandkoming van de gewijzigde route, erkennen we
geen aansprakelijkheid voor de wijziging van de busroute van lijn 2 en wijzen
uw aansprakelijkstelling af.
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u
hierover contact opnemen met de heer Arjan Klapwijk.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

G.P.C. Mennen,
programmamanager Slimme en Groene Mobiliteit
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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