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Betreft: Plan openbaar vervoer West-Brabant in verband met de locatiekeuze voor het Bravis
ziekenhuis

Geacht College,
Nu de kogel door de kerk is en het bestuur van het Bravis ziekenhuis gekozen heeft voor de locatie
Bulkenaar in Roosendaal lijkt het ons vanzelfsprekend dat er zich plannen gaan ontvouwen omtrent
het afstemmen van het openbaar vervoer (OV) richting dit nieuwe ziekenhuis.
Op dit moment is het openbaar vervoer in het westen van de provincie al niet optimaal geregeld en
nu met de bekendmaking van de nieuwe locatie maken inwoners zich dan ook terecht zorgen over
hoe het nieuwe ziekenhuis in de toekomst per OV te bereiken is voor patiënten, bezoekers en
werknemers.
FVD verwachtte dan ook dat tegelijk met de keuze van het Bravis er ook een eerste openbaar vervoer
visie bekend gemaakt zou worden wat heel normaal lijkt wanneer je een keuze laat vallen op een
bepaalde locatie en ook om de locatiekeuze te kunnen rechtvaardigen.
Nu valt het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis gedeeltelijk samen met de provincie Zeeland
en dan met name het eiland Tholen en de gemeente Reimerswaal. FVD is dan ook van mening hier
een goede afstemming te maken met de provincie Zeeland over het “grens” overschrijdend
openbaar vervoer.
De fractie van Forum voor Democratie heeft dan ook de volgende vragen in verband met de zorgen
van de inwoners van het westen van de provincie:
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?
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?

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?
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?
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