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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie over nachtelijk openbaar vervoer
in Brabant

Datum

03 november 2015
Ons kenmerk

C2178575/3875611
Uw kenmerk

Geachte mevrouw De Hoon,

Contactpersoon

R.H. (Raymundo) Pereira

Bij brief van 12 oktober 2015, ingekomen op 12 oktober 2015, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 28 75
Email

rpereira@brabant.nl
Bijlage(n)

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.
Antwoord: Nee, in die zin dat wij die aanknopingspunten niet zien.
Wij zullen u nader informeren zodra NS ons daarover heeft bericht. De feitelijke
situatie is dat in de nieuwe dienstregeling 2016 de laatste nachttreinen vanuit
Rotterdam en Utrecht om 1.03 uur respectievelijk 0.55 uur richting Brabant
zullen vertrekken.

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?
Antwoord: Nee, dat kunnen wij op dit moment niet verzekeren. Wij kunnen u
wel meedelen dat wij concreet uitzicht hebben op tijdige realisatie van de pilot
Late Nachtnet bus. Conform de toezegging van gedeputeerde Van der Maat
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

verwachten wij u medio november te kunnen informeren over de uitkomst. Wij
zullen erop toezien dat een uitvoerende vervoerder de nachtbussen zo goed
mogelijk laat aansluiten op de treinen die NS rijdt.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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