Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Statenfractie Forum voor Democratie
M.A. de Bekker en S.G. Roeles
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Plan openbaar vervoer West-Brabant i.v.m. locatiekeuze Bravis ziekenhuis
Datum

4 juni 2019
Ons kenmerk

Geachte heren De Bekker en Roeles,

C2245807/4523424
Uw kenmerk

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker
Telefoon

Bij brief van 16 mei 2019, ingekomen op 16 mei 2019, heeft u namens de
Forum voor Democratie fractie schriftelijke vragen gesteld.

(073) 680 86 78
Email

mschoenmaker@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Is GS het met FVD eens dat de provincie op korte termijn aan de slag moet
gaan met het maken van plannen voor een goede ov-regeling richting de nieuwe
ziekenhuis locatie? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Antwoord: Nee. Voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen geldt in
Nederland de zogenaamde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Deze
ladder is een instrument dat zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik in Nederland
beoogt en op basis waarvan een motiveringsvereiste voor nieuwe stedelijke
ontwikkelingen geldt. Deze Laddertoets wordt opgenomen in de toelichting bij
het bestemmingsplan. De gemeente is hiervoor aan zet. Het is vervolgens aan
de betreffende instantie zelf om in overleg met de gemeente af te wegen of de
nieuwe locatie voldoende bereikbaar is of kan worden gemaakt, onder andere
per openbaar vervoer. Volgens de planning van het Bravisziekenhuis is het
ziekenhuis op de nieuwe locatie in 2025 operationeel. Bij de aanbesteding van
het openbaar vervoer in 2022, gebaseerd op de nieuwe visie ‘Gedeelde
Mobiliteit is Maatwerk’, zal het ontsluiten van het ziekenhuis op de nieuwe
locatie worden meegenomen.

2. Is GS het met FVD eens dat er tegelijk bij de communicatie van de keuze van
de locatie er normaal gesproken ook voorlopige vervoersplannen zouden
moeten zijn die mede de keuze van de locatie rechtvaardigen?

Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 1.

Datum

4 juni 2019
Ons kenmerk

C2245807/4523424
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3. Binnen welke termijn denkt de provincie werk te maken van het plannen van
een aantal opties voor een goede openbaar vervoersregeling richting dit nieuw
te bouwen ziekenhuis in samenwerking met de juiste partijen zoals gemeentes en
provincie Zeeland?

Datum

4 juni 2019
Ons kenmerk

C2245807/4523424

Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 1.

4. Bent u het met FVD eens dat voor een goede OV verbinding naar het
ziekenhuis aspecten als frequentie, laagdrempelig gebruik, goede regionale
dekking, etc. als uitgangspunt belangrijker zijn dan ‘rendabiliteit’ of
‘winstgevendheid’ van de verschillende vervoersmodaliteiten?
Uitgangspunt is dat gegeven de bestaande OV-middelen vraag en aanbod
zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Dit betekent dat er voortdurend
keuzes moeten worden gemaakt, waarbij altijd naar de optimale mix tussen het
beschikbare budget en de kwaliteit van de openbaar vervoer wordt gezocht.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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