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(ingekomen: 18 januari 2022) 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Kunnen Gedeputeerde Staten het met de 
PvdA eens zijn dat de nieuwe dienstregeling 
de Zeeuwse treinreizigers veel positieve 
punten heeft gebracht, zoals drie treinen per 
uur op de grote stations? 

1. De afgelopen jaren heeft de provincie 
Zeeland ingezet op een betere 
treinverbinding. Met de realisatie van de 
snelle intercity is een grotere stap vooruit 
gezet. De nieuwe drie-treins dienstregeling 
heeft voor de Zeeuwse treinreiziger een 
groter aanbod reismomenten en snellere 
verbinding gecreëerd. 

2. De PvdA-Statenfractie vindt het belangrijk dat 
de aansluiting van de ene op de andere trein 
goed verloopt. Zeker op station Roosendaal. 
Hoe kijken Gedeputeerde Staten aan tegen 
de nieuwe overstaptijd op station 
Roosendaal? 

2. Voor de dienstregeling 2022 is het gelukt 1x 
per uur een ruimere overstap in Roosendaal 
te realiseren. 
De andere overstaptijden op station 
Roosendaal blijven een aandachtspunt. 
NS heeft aangegeven bij de volgende 
dienstregeling (2023) een vervolgstap te 
willen realiseren. Voor dienstregeling 2022 
was dit nog niet mogelijk vanuit de totale 
puzzel van personen- en goederentreinen op 
bepaalde kritieke punten (zoals de 
Moerdijkbrug), vanwege de spoor- en 
perroncapaciteit op station Roosendaal en 
vanwege overstappen op andere stations 
zoals Breda, Rotterdam en Leiden. 
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3. Een goede treinverbinding met Noord-
Brabant is belangrijk. Daarom is een 
goede overstap op station Roosendaal 
nodig. Over welke middelen beschikken 
Gedeputeerde Staten om op korte termijn 
verbetering te brengen in de overstaptijd 
op station Roosendaal? En welke 
middelen zetten zij al in of gaan zij 
inzetten? Graag een toelichting. 

3. Het punt overstap blijft in de komende 
gesprekken met NS een aandachtspunt. 
NS heeft aangegeven dat zij onderzoeken 
hoe met het doortrekken van de sprinter 
Vlissingen-Roosendaal naar Breda een 
overstap voor doorgaande reizigers kan 
vervallen. Dit is in onderzoek voor 
dienstregeling 2023 (start per 15 
december 2022). Medio 2022 zal de 
uitkomst van dit onderzoek bekend 
worden. 
De provincie blijft het aandachtspunt 
aankaarten bij NS via bestuurlijke en 
ambtelijke gesprekken en in adviezen op 
vervoersplannen en dienstregelingen. 
Vanuit de zuidelijke provincies is dit 
tevens benoemd als een gezamenlijk 
aandachtspunt. 
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