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Geachte heer van der Kallen, 

In uw brief van 28 april 2014 stelt u ons vragen over goedkope internationale busreizen uit Duitsland met Bergen op 

Zoom als potentiële bestemming. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Welke kansen liggen hier voor Bergen op Zoom? 

Antwoord: Als eindbestemming is Bergen op Zoom geen kandidaat. Bergen op Zoom is een middelgrote stad en 

daarvoor gewoonweg niet groot genoeg als bestemming. Het bestaande aanbod, bestaande uit o.a. Praag, Amsterdam, 

Londen en Stockholm als internationale bestemmingen, zijn wereldsteden. 

2. Liggen hier kansen als routeplaats naar bijvoorbeeld Antwerpen of de Zeeuwse kust? 

Antwoord: De buslijnen zijn directe verbindingen, een tussenstop is dus niet mogelijk. Er worden door de 

busmaatschappijen gereduceerde treinkaarten aangeboden vanaf de eindbestemmingen. Gezien de goede 

treinverbinding, richting grote steden als Amsterdam en Antwerpen, is Bergen op Zoom vanaf deze bestemmingen goed 

bereikbaar. 

3. Is het college bereid één en ander eventueel gezamenlijk met andere belanghebbende te onderzeken c.q. de 

mogelijkheden/kansen onder de aandacht te brengen van betrokken ondernemers? 

Antwoord: Er is reeds een deskresearch uitgevoerd waar bovenstaande resultaten uit geconcludeerd werden. Een 

vervolgonderzoek zal niet uitwijzen dat hier kansen voor Bergen op Zoom liggen. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek -

de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 
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