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Bijlagen 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.40 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1. 
Deelt u de mening van D66 en CDA dat de treinreizigers vanuit Breda recht hebben op een snelle 
treinverbinding naar Antwerpen en van daaruit verder naar het zuiden? 

Antwoord 1. 
Ja. Vanaf het moment dat besloten werd tot aanleg van de HSL-Zuid, spannen wij ons in voor een 
snelle, direct treinverbinding tussen Breda, Antwerpen en Brussel. In eerste instantie richtten wij 
ons daarbij op de spooraansluiting van Breda op de HSL-Zuid, daarna op een goede inpassing van 
de halteplaats Breda in de treindiensten over de HSL-Zuid en vervolgens op het consolideren van 
de positie van Breda in het alternatief voor de Fyra. Vanaf 2013 gebruiken wij onze invloed om een 
snelle omklap van de IC Brussel naar de HSL-Zuid te realiseren en daarmee de trein via Breda te 
laten rijden. 

Vraag 2. 
De toegezegde HSL-trein van Breda naar Antwerpen is sinds 2013 keer op keer uitgesteld. Breda 
heeft geen invloed op dat proces maar ondervindt wel de hinder. Dit leidt inmiddels tot 
economische schade. Hoe verlopen de gesprekken met de minister van l&M hierover? Bent u 
bereid met de minister te onderhandelen over compensatie? 

Antwoord 2. 
Het valt niet of nauwelijks te onderbouwen of het herhaalde uitstel van de treinverbinding met 
België direct tot economische schade leidt. Daarnaast hebben wij geen harde aanwijzingen dat 
investeringen in de spoorzone vanwege het uitstel zijn afgeblazen of uitgesteld. Het lijkt ons dan 
ook niet haalbaar met de minister te onderhandelen over compensatie. Wel hebben wij in april van 
dit jaar mede op initiatief van het ministerie van l&M een bijeenkomst georganiseerd tussen een 
afvaardiging van het Bredase bedrijfsleven, het ministerie van l&M, NS en de gemeente Breda. 
Directe aanleiding vormde de 'protesttrein' die de B'ZV'.J aan het begin van het jaar tussen Breda en 
Antwerpen heeft laten rijden. In dat overleg werd van de zijde van het bedrijfsleven benadrukt dat 
zij zich in het stationsgebied hadden gevestigd en investeringen hadden gedaan, vooruitlopend op 
de komst van de goede treinverbindingen in zowel noordelijke als zuidelijke richting . Vooral de 
directe verbindingen met Schiphol en Brussels Airport spelen daarbij een belangrijke rol. Vanuit het 
ministerie werd het directe contact met het regionale bedrijfsleven erg gewaardeerd. 
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Het voedde het besef bij het ministerie dat er nu reeds sprake is van grote economische belangen 
en dat die belangen in de komende tijd alleen maar groter worden gezien de investeringen die nog 
in de spoorzone worden gedaan. 

Vraag 3. 
Reizigers vanuit Breda hebben groot belang bij een snelle verbinding naar Antwerpen op korte 
termijn. Een HSL-trein gaat per 1 december nog niet rijden. Bent u bereid met de NS en de minister 
van l&M afspraken te maken over vervangend busvervoer voor de ontbrekende HSL-trein naar 
Antwerpen? 

Antwoord 3. 
Een vergelijkbare vraag is aan de orde geweest in het AO Spoor in de Tweede Kamer op 22 juni 
jongstleden. Op de vraag van de woordvoerder van 066 of NS een shuttlebus zou kunnen laten 
rijden tussen Breda en het station Noorderkempen, heeft staatssecretaris Dijksma toegezegd deze 
suggestie mee te zullen nemen in het overleg met NS. Wij zien de resultaten van dat overleg met 
belangstelling tegemoet en zullen u daarover later informeren. 

Vraag 4. 
Kan dit vervangend vervoer met ingang van de nieuwe NS dienstregeling voor 2018 
geïmplementeerd? Zo nee, wat is uw verwachting over de termijn waarbinnen de treinreizigers 
vanuit Breda vervangend vervoer naar Antwerpen tegemoet kunnen zien? 

Antwoord 4. 
Het is aan de staatssecretaris om een antwoord te geven op de vraag of het bedoelde vervangend 
vervoer kan worden geïmplementeerd voor 10 december 2017, de ingangsdatum voor de nieuwe 
dienstregeling. Uit het overleg tussen het ministerie van l&M en NS moet duidelijk worden óf er 
sprake kan zijn van vervaogend busvervoer en als dat het geval is of er voldoende tijd is om dit 
vervoer met ingang van de nieuwe dienstregeling mogelijk te maken. 

Vraag 5. 
Zal naar uw inzicht dit vervangend vervoer de komst van de HSL-trein naar Antwerpen 
bespoedigen? 

Antwoord 5. 
De staatssecretaris heeft in haar laatste brief over de introductie van de IC Brussel over de HSL
Zuid aangekondigd dat de levering van de toegelaten software door Bombardier gepland staat op 
31 juli 2017. Als deze datum wordt gehaald heeft NS maximaal 6 maanden te tijd om de invoering 
van de IC Brussel over de HSL-Zuid voor te bereiden. Dat betekent dat de invoering in de eerste 
maanden van 2018 mogelijk moet zijn. Het inzetten van vervangend busvervoer zou in dit 
perspectief moeten worden bezien. Wij kunnen niet beoordelen of dit bespoedigend of vertragend 
kan werken. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Breda , 

, burgemeester. 


