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Geacht College,
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Johan Robesin,
Provinciaal Belang Zeeland, naar aanleiding van groeiende onvrede over het nieuwe busvervoer in
Zeeland.
Inleiding
Vier middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen, zo melden vandaag de Zeeuwse ochtendbladen,
zoeken in de strijd tegen krimp en ontgroening, de samenwerking. Zowel onderling als met het
bedrijfsleven en diverse instellingen. De Zeeuwse Onderwijsautoriteit ondersteunt die intentie door
mee te denken over vernieuwingen. Vernieuwingen, die niet alleen een grotere flexibiliteit vragen,
maar ook meer mobiliteit. Dat wordt een hele lastige, nu in het busvervoer door gebrek aan geld
pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Op 1 maart gaat de nieuwe dienstregeling in, maar de
komende verschraling veroorzaakt nu al een stevige pijn. Vooral de studerende jeugd voelt zich
getroffen. Uit de hele provincie regent het klachten. Stijn van Kervick uit Domburg heeft een
handtekeningenactie en een facebookpagina opgezet en wil praten met het Provinciebestuur.
Hij wil niet alleen praten, maar ook meedenken. Er wordt massaal gereageerd op dit initiatief.
Scholieren en studenten zijn belangrijk voor de toekomst van Zeeland. Door hen voor Zeeland te
behouden en aan te trekken, wordt wezenlijk bijgedragen aan verjonging van de bevolking.
Als we dat met elkaar willen, zal toch voldaan moeten worden aan enkele belangrijke voorwaarden,
waarvan goed openbaar vervoer er één is. De Rijksoverheid stuurt direct en indirect geld naar
Zeeland om de krimp tegen te gaan. Als die middelen niet of te weinig bestemd zijn om te investeren
in openbaar vervoer, dan moet dat dringend veranderen. Anders is het “krimpgeld” weggegooid
geld. Zonder andere doelgroepen tekort te willen doen, roepen wij uw College dan ook op om uiterst
serieus te reageren op de klachtenstroom en vooral ook de bereidheid om erover te praten en mee
te denken bij het zoeken naar oplossingen. Die zijn er ongetwijfeld. Met moedeloos constateren, dat
het geld op is, wordt het misnoegen alleen maar erger en zal de jeugd kiezen voor een andere
provincie, waar dit probleem niet knelt.
Vragen
1. Is uw College het met onze fractie eens, dat goed openbaar vervoer een eerste vereiste is om
jonge mensen binnen Zeeland te houden, resp. van buiten aan te trekken om hier een
opleiding te volgen en een toekomst op te bouwen?
2. Is uw College bereid om met de onderwijswereld en de studenten, die aangeven zelf te willen
meedenken om de verschraling in het Zeeuwse busvervoer aan te pakken, in overleg te
treden?
3. Heeft uw College de bereidheid om - gelet op de noodzaak dat de bevolkingskrimp drastisch
vermindert - met spoed bij het Rijk, dat het krimpprobleem onderkent, extra middelen te
bepleiten voor het openbaar vervoer in onze provincie?
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording,
Hoogachtend,
Statenfractie Provinciaal Belang Zeeland,
Johan Robesin, voorzitter
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