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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,  
 
Vandaag zijn wij geïnformeerd door een Helmondse chauffeur van Bravoflex dat recentelijk per december 
2018 het aantal Helmondse busjes met een kwart is teruggebracht van 4 naar 3. En vanaf volgende week 
gaat dat zelfs terug naar 2,5 busjes per dag. Dat laatste gebeurt door tussen 10.00 en 13.00 uur niet meer te 
gaan rijden. Dit sluit volgens Helder Helmond niet aan bij de brief die gedeputeerde van der Maat op 19 
november 2018 nog stuurde aan de statenleden over het succes van de Helmondse pilot! En ook niet bij het 
artikel op ed.nl en in het ED waarin het succes van Helmond wordt beschreven (meer dan 100 passagiers 
nu per dag) in relatie tot het fiasco in Eindhoven en Veldhoven (nog geen 10 passagiers).  
Dat brengt ons bij de volgende vragen: 

1. Bent u bekend met het feit dat er sinds december 2018 sprake is van inkrimping van 4 naar 3 

busjes; en per 11 maart a.s. zelfs naar 2,5 per dag? 

2. Bent u op de hoogte dat de inkrimping van december al leidde tot minder passagiers? 

3. Waarom zijn wij hiervan niet op de hoogte gesteld? 

4. Betekent dat dat Helmond daardoor een lagere financiële bijdrage doet? 

5. Of gaat u er voor zorgen dat er in Helmond 4 bussen blijven rijden? 

6. In Roosendaal is de ritprijs maar € 1,50; in Helmond € 3,00. Is de prijs in Helmond ook te verlagen 

zodat die aantrekkelijker voor passagiers is? 

 
In afwachting van uw antwoorden. 
Namens de fractie van Helder Helmond. 
Met heldere groet, 
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond. 
 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u het volgende mede: 
 

1. Bent u bekend met het feit dat er sinds december 2018 sprake is van inkrimping van 4 naar 3 

busjes; en per 11 maart a.s. zelfs naar 2,5 per dag?  

Bravoflex is een flexibel vervoerssysteem waarbij de bussen rechtstreeks van halte naar halte rijden. 

Reizigers bestellen een rit vooraf of op het moment dat ze willen reizen. Hierbij gelden maximale 

wacht- en omrijdtijden. Hermes heeft in samenspraak met de provincie Noord Brabant besloten om 

het aantal bussen gedurende de daluren (tussen 10.00 en 13.00 uur; tussen 18.00 en 19.00 uur en 

op zaterdag) terug te brengen naar twee. Buiten daluren rijden er drie bussen. De wijziging is 

doorgevoerd omdat er tijdens de daluren minder passagiers zijn en men dus genoeg heeft aan drie 

bussen. Helaas is deze wijziging niet tijdig met de gemeente gecommuniceerd. Hermes is daarop 

aangesproken en heeft excuses aangeboden. Hermes heeft laten weten dat de servicevoorwaarden 

voor de reiziger, en daarmee dus ook de maximale wachttijden, hetzelfde blijven  
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In de afgelopen weken hebben ons meerdere negatieve signalen bereikt over de dienstverlening van 

Bravoflex. Daar maken wij ons zorgen over. Die zorgen brengen wij op korte termijn over aan de 

provincie, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Daarnaast  houden wij de komende 

periode goed in de gaten of Hermes zich aan de afspraken over de dienstverlening aan reizigers 

houdt. 

 

2. Bent u op de hoogte dat de inkrimping van december al leidde tot minder passagiers? 

Het aantal passagiers schommelt. In de maanden oktober t/m december 2018 reisden er gemiddeld 

90 reizigers per dag. In de maanden januari t/m maart 2019 heeft Bravoflex gemiddeld 101 reizigers 

per dag vervoerd. In de eerste twee weken van april is het aantal passagiers gedaald naar 

gemiddeld 90 per dag. Monitoring moet de komende tijd uitwijzen of die daling structureel is. Daarbij 

moet wel aangetekend worden dat er in het voorjaar en de zomer altijd minder mensen met het 

openbaar vervoer reizen.  

 

3. Waarom zijn wij hiervan niet op de hoogte gesteld? 

Zoals bij vraag 1 gemeld, is de wijziging van het aantal in te zetten bussen door Hermes helaas niet 

tijdig gecommuniceerd met de gemeente Helmond. Hermes heeft voor deze communicatiefout 

excuses aangeboden.   

 

4. Betekent dat dat Helmond daardoor een lagere financiële bijdrage doet? 

Het tarief voor Bravoflex was in 2018 vastgesteld op €3,00. Dit was een actietarief. Om te 

voorkomen dat reizigers in 2019 €3,50 moeten betalen, heeft de gemeente Helmond besloten om  

€0,50 per vervoerde reiziger bij te dragen. De kosten voor de gemeente Helmond staan dus los van 

het aantal bussen. Op dit moment worden er circa 100 reizigers per dag vervoerd; dit resulteert in 

een bijdrage van circa €50,- per dag.  

 

 

5. Of gaat u er voor zorgen dat er in Helmond 4 bussen blijven rijden? 

Het rijden van bussen is geen doel op zich. Het gaat erom dat reizigers binnen de maximale 

wachttijden van A naar B worden vervoerd. Om onnodige kosten te voorkomen is het belangrijk om 

vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Volgens Hermes is bij het huidige aantal reizigers de inzet 

van twee tot drie bussen toereikend is. Monitoring moet dit uitwijzen; wij zullen dit goed in de gaten 

houden. Als de vraag toeneemt, dient Hermes de inzet van het aantal bussen opnieuw te bezien. De 

gemeente Helmond zal hier op bestuurlijk niveau bij de provincie en Hermes op aandringen. 

 
6. In Roosendaal is de ritprijs maar €1,50; in Helmond €3,00. Is de prijs in Helmond ook te verlagen 

zodat die aantrekkelijker voor passagiers is? 

Bravoflex in Roosendaal heeft andere specificaties dan Bravoflex in Helmond. Beide zijn dan ook 

niet goed te vergelijken. De provincie Noord Brabant is de vervoersautoriteit en bepaalt samen met 

Hermes als vervoerder het aanbod en het tarief van openbaar vervoer in Helmond. Waar mogelijk 

oefent de gemeente Helmond invloed uit, maar deze invloed is beperkt. De pilot Bravoflex loopt nog 

tot eind 2019. Dan volgt een evaluatie waarbij ook de gemeente betrokken wordt.  

 

Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester     de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel  mr. drs. A.P.M. ter Voert  
 


