
  

 

 

 

 

‘s-Hertogenbosch, 26 februari 2019 
  
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: Houdt links van Breda de wereld op? 
   
Geacht college, 
 
Onlangs stuurde staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer 
een brief over het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 20401. Wat opvalt in deze visie op het openbaar 
vervoer van de toekomst, is dat vooral de economische kernregio’s in Nederland snellere en betere 
openbaar vervoersverbindingen krijgen. En dat een regio als West-Brabant het nakijken heeft. 
 
Want wie in Bergen op Zoom woont en in Tilburg studeert, hoeft in de visie van de staatssecretaris niet te 
rekenen op sneller en beter openbaar vervoer. En werk je in Roosendaal maar woon je in Den Bosch, dan 
ben je eveneens slecht af. Net als je collega die op en neer reist tussen Zeeland en West- of Midden-
Brabant v.v.  
 
Het CDA maakt zich zorgen over deze eenzijdige focus op de Randstad en het negeren van een regio waar 
meer dan 700.000 mensen wonen. De indruk ontstaat dat de Brabantse verkeersgedeputeerde, onze 
belangrijkste ambassadeur en lobbyist in Den Haag, die zelf in Breda woont, met zijn neus naar Den Bosch 
kijkt en met de rug naar West-Brabant staat. Alsof links van Breda de wereld ophoudt… 
 
Dit brengt het CDA tot de volgende vragen: 
 
1. Hoe is Brabant betrokken bij de totstandkoming van de visie Toekomstbeeld OV 2040?  
2. Wat is de Brabantse inbreng geweest?  
3. In hoeverre is meegenomen dat een betere OV-verbinding tussen de regio(‘s) en de Randstad kan 

bijdragen aan een oplossing voor andere vraagstukken van de Rijksoverheid (zoals werkgelegenheid 
en het woningtekort)?  

4. Is er contact (geweest) met de provincie Zeeland, waar de situatie en belangen deels vergelijkbaar zijn 
met die in Brabant?  

5. Bent u het met het CDA eens dat de stations Bergen op Zoom en Roosendaal belangrijke schakels zijn 
richting de provincie Zeeland, richting de metropoolregio’s en richting Midden- en Oost-Brabant?  
Indien ja, vindt u met ons dat er meer aandacht moet komen voor o.a. de treinverbinding tussen West-
Brabant en Zeeland, tussen West-Brabant en de Randstad en tussen West-Brabant en Midden- en 
Oost-Brabant?  

6. Deelt u de mening van het CDA dat een treinverbinding zonder overstappen of aansluitend 
overstappen én het vaker laten rijden van treinen via station Bergen op Zoom en vanaf station 
Roosendaal naar de Randstad én naar Tilburg en Den Bosch bijdraagt aan het verbeteren van de 
verbinding tussen West-Brabant/Zeeland, de Randstad en Midden- en West-Brabant?  

7. Willen de Rijksoverheid, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail mee in de noodzakelijke verbetering 
van de verbinding van Brabant met Zeeland, met de Randstad en met Midden- en Oost-Brabant?  

8. Bent u bereid Provinciale Staten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Tweede Kamer 
omtrent het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer en evt. investeringen in dit verband die voor Brabant 
van belang zijn?  

 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA-fractie, 
 
Ankie de Hoon 

                                                 
1 Zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/02/06/toekomstbeeld-
openbaar-vervoer/toekomstbeeld-openbaar-vervoer.pdf. 


