‘s-Hertogenbosch, 12 oktober 2015
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 43 van het Reglement van Orde
Betreft: nachtelijk openbaar vervoer in Brabant
Geacht college,
Tijdens de vergadering van de themacommissie Mobiliteit op 4 september jl. heeft het college van
Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) uitgelegd dat nachtbussen de enige
betaalbare vorm van openbaar vervoer zijn om Brabant 24/7 met de Randstad/Schiphol te
verbinden. Het college is nu van plan om te starten met een proef, waarmee in drie jaar tijd
41.500 reizigers via nachtbussen worden vervoerd.
Het CDA heeft zich in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk uitgesproken voor nachttreinen
i.p.v. nachtbussen, maar hiervoor bestond onvoldoende politiek draagvlak vanwege de hoge
kosten die hiermee zijn gemoeid. De proef met nachtbussen beschouwt het CDA als de ‘second
best’ oplossing.
Recent lazen wij in de krant dat het college met de Tweede Kamer en de Nederlandse
Spoorwegen (NS) overlegt over het behoud van nachttreinen op de trajecten Utrecht-Eindhoven
en Rotterdam-Eindhoven. Dit leidt bij het CDA tot twee vragen.
1. Uw gesprekken met de NS wekken de indruk dat u tóch aanknopingspunten ziet voor
nachttreinen in Brabant. Klopt dat? Indien ja, dan zouden wij u willen vragen om PS hierover
proactief te blijven informeren, zodat wij uw lobby kunnen steunen.
2. Medio december 2015 gaat de nieuwe NS dienstregeling in. Gelet op de nog lopende
discussie en onderhandelingen over het (nachtelijk) openbaar vervoer vreest het CDA voor
gaten in de bereikbaarheid van Brabant. Kunt u ons verzekeren dat er met het ingaan van de
nieuwe NS dienstregeling een sluitend en provinciedekkend netwerk van (nachtelijk)
openbaar vervoer is? Indien ja, per wanneer start de publiciteitscampagne om dit naar de
Brabanders te communiceren?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Ankie de Hoon

