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Vragen van de statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim (PvdA) ingevolge artikel 44 
reglement van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 229. 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het  
reglement van orde inzake punctualiteit 
Zeeuwse lijn  
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 13 januari 2018)  

1. Hebben Gedeputeerde Staten kennis 
genomen van de lage punctualiteit op 
het treinstation van Vlissingen en el-
ders op het Zeeuwse spoor?  
Zo ja, wat vinden Gedeputeerde Sta-
ten hiervan? 

1. Ja. De cijfers tonen aan dat punctualiteit 
van de trein op het Zeeuwse spoor extra 
aandacht vraagt, met name waar het de 
stations Vlissingen en Kruiningen-Yerseke 
betreft. 
 
 

2.  Welke gevolgen heeft de lage punctu-
aliteit voor de reizigers op het gebied 
van overstappen op andere treinen, 
bussen en de Westerschelde Ferry?  
Is bij u bekend dat reizigers door de 
lage punctualiteit hun aansluiting(en) 
missen? 

2. De lage punctualiteit kan uiteraard gevol-
gen hebben voor reizigers, die voor hun 
reis afhankelijk zijn van een goede aanslui-
ting op met name bussen en de Wester-
schelde Ferry. Daarom hebben wij bij de 
betreffende vervoerders gevraagd naar 
hun ervaringen.  
Connexxion geeft als reactie dat zij geen 
structurele problemen signaleren voor hun 
reizigers.  
De Westerschelde Ferry BV geeft aan dat 
het inderdaad regelmatig voorkomt dat de 
trein te laat in Vlissingen aankomt. In dat 
geval wordt de afvaart zo lang mogelijk uit-
gesteld.  
 

3. IJveren Gedeputeerde Staten nog 
steeds voor een betere aansluiting / 
overstap dan de drie minuten over-
staptijd van de Zeeuwse Lijn in  
Roosendaal naar en van de trein- 
verbinding naar Breda en Den Bosch? 
 

3. Ja. Wij zullen hiervoor bij de voorbereiding 
van de dienstregeling 2019 opnieuw aan-
dacht vragen bij NS. 
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4. Zijn Gedeputeerde Staten het met de 
PvdA eens dat actie richting NS / Pro-
Rail nodig is om de punctualiteit te ver-
beteren?  
Zo ja, welke acties zijn Gedeputeerde 
Staten bereid om te nemen en op 
welke termijn? 

4. Ja. Wij blijven daarvoor aandacht vragen  
in onze gesprekken met NS en Prorail. 

 
 

 MIDDELBURG, 6 februari 2018 
 

Namens de fractie van de PvdA, 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

Ralph van Hertum en Bayram Erbisim Drs. J.M.M. Polman 
 L.M.L.M. Prevaes 

 




