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Onderwerp

Schriftelijke vragen over openbaar vervoer verbinding Breda - Utrecht
Datum

1 augustus 2017
Ons kenmerk

Geachte heer ,

2211770/4232134
Uw kenmerk

Bij brief van 13 juli 2017, ingekomen op 13 juli 2017, heeft u namens de fractie
van GroenLinks en de PvdA schriftelijke vragen gesteld.

13 juli 2017
Contactpersoon

M.A.G. (Tjeu) Corbeij

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 22 48

1. Hoe staat het met bovengenoemd onderzoek en wanneer wordt het
eindrapport opgeleverd?

Email

Antwoord: De opdracht tot het onderzoek is 12 april 2017 verleend. Het
eindrapport verwachten we in het najaar. Volgend op de motie hebben wij een
proces ontworpen dat de discussie over deze verbinding weer vlot moet kunnen
trekken en wij hebben daarvoor het partnerschap van de gemeente Breda en de
provincie Utrecht verworven.

Bijlage(n)

2. Welke partners heeft u betrokken bij dit onderzoek?
Antwoord: Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente
Breda en de provincie Utrecht. Daarnaast betrekken we het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, ProRail, de vervoerders NS en Arriva, en andere
mogelijke partners (o.a. Hardt, Dynniq, TUE, Rover).

3. Wat werd er onderzocht, een nieuwe spoorverbinding en/of ook HOV-lijn?
Antwoord: Beide mogelijkheden zijn betrokken in het onderzoek, naast
vernieuwende opties. Het onderzoek geeft inzicht in de verschillende
mogelijkheden om op korte en lange termijn een verbetering te realiseren voor
de OV-verbinding tussen Breda en Utrecht, nog zonder voor een specifieke
modaliteit te kiezen.

mcorbeij@brabant.nl
-

4. Wordt in het project A27 Lunetten-Hooipolder rekening gehouden met
toegankelijkheid voor een hoogwaardige ov-verbinding?

Datum

Antwoord: Nee, vooralsnog niet. In het najaar vinden gesprekken met I&M
plaats via het BO-MIRT. De provincie en I&M nemen in voorbereiding op deze
gesprekken diverse infrastructurele projecten in Brabant door. Tijdens het proces
naar een BO-MIRT zet de provincie in om de resultaten van het onderzoek OV
verbinding Breda-Utrecht onder de aandacht te brengen.
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5. Ziet GS mogelijkheden om huidige ov-verbinding binnen de concessie te
versterken?
Antwoord: Nee. Wij verwachten echter dat het onderzoek op korte termijn
nieuwe inzichten zal geven in mogelijkheden die de OV verbinding Breda naar
Utrecht zal verbeteren.

6. Zijn hierover gesprekken gevoerd met de betrokken gemeenten en Arriva?
Antwoord: Ja, deze partners zijn of worden in het proces betrokken.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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