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Datum: 6 januari 2016  

Betreft vragen ex. Art. 41 RvO inzake: Intercity Direct  

Geacht College,  

De Intercity Direct is ook in 2015 de slechtst presterende binnenlandse trein in Nederland. De trein valt vaak uit en is daarnaast 

ook bovengemiddeld vaak vertraagd, aldus de site treinreiziger.nl. Na het debacle met de Fyra, kampt de Intercity Direct dus 

vanaf de invoering met problemen. Zozeer zelfs dat 1 op de 10 treinen niet aankomt in Breda. Bijna een kwart van de treinen die 

wel in Breda aankomen heeft een vertraging van 3 minuten of  meer. Ter vergelijking: gemiddeld valt in Nederland 1 op de 50 

treinen uit en is iets meer dan 1 op de 10 treinen vertraagd.   

D66 Breda maakt zich grote zorgen over deze cijfers, zeker ook omdat we uitkijken naar de voltooiing van de HSL-aansluiting 

naar Antwerpen hopelijk later dit jaar. En daarbij is een kwalitatief goed vervoerder van groot belang voor het slagen van deze 

aansluiting. Sinds de start van de treindienst moet er geconcludeerd worden dat de norm nooit behaald is. (0,5 % uitval volgens 

afspraak ministerie) Bereikbaarheid staat hoog in ons vaandel, de Bredase economie, het toerisme en onze positie als logistieke 

hotspot is er van afhankelijk. In de wetenschap dat de reizigersaantallen op deze lijn sterk toegenomen zijn (ondanks de 

prestaties) is D66 van mening dat Breda de kwaliteit van deze verbinding hoog in het vaandel mag hebben staan.  

Daarom hebben wij n.a.v. deze berichtgeving de volgende vragen:  

1. Is het college met D66 eens dat het slagen van de Intercity Direct verbinding van groot belang is voor de bereikbaarheid 

van Breda in economisch, logistiek en toeristisch oogpunt?  

2. Is het college op de hoogte van bovengenoemde gegevens en hoe beoordeelt u de huidige situatie rondom de Intercity 

Direct?  

3. Bent u het met D66 eens dat het belang van Breda gediend wordt met een proactief beleid vanuit het college en raad 

op dit vlak? Zo ja, bent u bereid om (voor zover dat nog niet gedaan is) in gesprek te gaan met de vervoerder en het 

ministerie om de Bredase zorgen te delen en aan te dringen op kwaliteitsverbetering? Zo niet, dan ontvangen we graag 

een toelichting met uw argumenten.  

4. Bent u bereid raad c.q. commissie op de hoogte te brengen van uw acties op dit vlak binnen afzienbare tijd?  

 

In afwachting van uw antwoord,  

Met hartelijke groet,   

Reginald Kluijtmans  
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