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Openbaar vervoer is belangrijk om op het werk of school te 
komen, het ziekenhuis te bereiken, de bibliotheek te bezoeken, 
naar de film te gaan of om bij familie of vrienden op visite 
te kunnen gaan. Ook de kleine kernen moeten daarom goed  
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en omdat de wereld na 
19:00 uur niet ophoudt met draaien ook in de avonduren. Wanneer 
je in een rolstoel zit moet je ook met het openbaar vervoer mee 
kunnen. De wet gelijke behandeling voor gehandicapten en 
chronisch zieken zal ook gelden voor het openbaar vervoer.  
De provincie staat borg voor de mobiliteit van alle Zeeuwen:  
van MBO-scholier tot gebruiker van vraagafhankelijk vervoer.

Openbaar vervoer is dubbel zo goed
Openbaar vervoergebruik is goed voor mens en milieu, want het ver-
mindert particulier autogebruik en daarmee de CO2-uitstoot en de ho-
eveelheid fijn stof in de lucht. 
Het biedt maatschappelijke voordelen, want minder autogebruik 
vermindert de noodzaak meer wegen aan te leggen. Zodoende kan 
veel geld worden bespaard door de Zeeuwse overheden. De PvdA 

is het met de Fietsersbond Zeeland eens dat mobiliteitsmanagement  
onderdeel dient te worden van het provinciaal verkeers- en  
vervoerplan. Daaronder valt ook mensen bewust maken van hun 
mobiliteitskeuzen. De keuze voor reizen met openbaar vervoer 
moet aantrekkelijker en meer vanzelfsprekend worden.

Concessies & krimp
Waarom deze visie? Directe aanleiding is dat er in 2014 nieuwe 
concessies voor het busvervoer in Noord-Zeeland en Zeeuws-
Vlaanderen worden uitgegeven. Daarnaast spelen demografische 
veranderingen in Zeeland een belangrijke rol. Steeds meer ouderen 
zullen gebruik gaan maken van vraagafhankelijk vervoer via 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO-vervoer). De  
afstanden die reizigers zullen moeten gaan afleggen om bij 
bepaalde voorzieningen te geraken zal ook toenemen. Door het  
fenomeen krimp is een school om de hoek geen vanzelfsprekendheid  
meer op het platteland en worden ziekenhuisvoorzieningen  
geconcentreerd waardoor ook de Zeeuwse stedelingen buiten hun 
stad moeten reizen voor bepaalde ziekenhuiszorg.

In Zeeland beschikt men over verschillende soorten openbaar 
vervoer. Het busvervoer wordt door de provincie via een  
concessie uitbesteed aan busvervoermaatschappijen. 
Momenteel zijn dit er in Zeeland twee: Connexxion boven de 
Westerschelde  en Veolia onder de Westerschelde. Er is een trein-
verbinding met stop- en intercitydienstregeling voor Walcheren 
en Zuid-Beveland. Tussen Vlissingen en Breskens vaart het 
fietsvoetveer. Deze verbinding wordt onderhouden door Veolia.  
Alleen met een op grond van een indicatie toegewezen pasje kan 
er in Zeeland gereisd worden met het WMO-vervoer. Dit wordt  
verzorgd door de Zeeuwse gemeenten die daarvoor contracten  
hebben afgesloten met particuliere taxibedrijven. Tot slot is er nog het 
leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs. 
In 2011 geeft de provincie € 20 miljoen uit aan openbaar vervoer.

INTEGRATIE: KWALITEITSVERBETERING DOOR BUNDELING
Ondanks de huidige teneur kan integratie wel degelijk veel opleveren.  
Het openbaar vervoer in Zeeland en het WMO-vervoer dienen  
volgens de PvdA te integreren. Daarom dienen de grotere Zeeuwse  
plaatsen via regelmatig onderhouden busverbindingen met 
elkaar verbonden te zijn en met de ziekenhuizen en de onderwijs- 
instellingen in Zeeland. Naast deze hoofdtakken moeten de klei-
nere kernen via een fijnmazig vraagafhankelijk vervoer worden be-
diend. De flexibiliteit van het openbaar vervoer in Zeeland zal daar-
door toenemen. Voorkom onnodige dubbele lijnen zoals nu in het  
landsgrensoverschrijdende busvervoer.

Publiekprivate samenwerking die werkt
De PvdA wil dat er in 2014 één concessie voor het openbaar  
vervoer in Zeeland wordt uitgegeven voor de drie concessie- 
gebieden Noord-Zeeland, Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen  
en het fietsvoetveer. Overheid en particuliere bedrijven van  
busvervoerders tot kleine taxibedrijven moeten samenwerken in  
één systeem waarbij aanbesteed dient te worden op basis van  
kwaliteit tegen een van tevoren redelijke en billijke prijs. Zeeuwen  
hebben geen behoefte aan prijsvechters die de service meer  
dan evenredig met de prijs laten zakken. De grotere onderwijs- 
instellingen moeten (financieel) betrokken worden bij het optuigen 
van vervoer van hun leerlingen en studenten.

Toerisme
De provincie Zeeland introduceert samen met de gemeenten en de 
toeristische en recreatieve sector een OV-kaart voor toeristen. De 
vaak buitenlandse toeristen beschikken niet over een OV-chipkaart.  
Wanneer zij bijvoorbeeld voor een borgbedrag over een gratis  
OV-chipkaart zouden kunnen beschikken die geldt voor de regio 
waarin zij op vakantie zijn kan parkeeroverlast en drukte op de  
wegen naar strand of slecht weervoorziening worden tegengegaan.

Aansluitingen
De trein rijdt het station met een kleine vertraging binnen en 
de passagiers zien door het raam de bus wegrijden waarin zij  
hadden moeten zitten. Een vaak gehoorde klacht van reizigers met 
het openbaar vervoer. Oprekken van overstaptijden en het tijdig op 
de hoogte stellen van de partners in de openbaar vervoersketen 
kan dit probleem sterk indammen. De Zeeuwse overheden dienen 
zich via een Zeeuwse verkeerscentrale actief te bemoeien met de  
aansturing van alle openbaar vervoerssystemen in Zeeland.

Spoorverbindingen
Het door de Nederlandse Spoorwegen voorgenomen plan de 
Zeeuwse lijn af te snijden van het intercitynet heeft een ernstige 
en onwenselijke verschraling van de bereikbaarheid van Zeeland 
tot gevolg. De rechtstreekse intercityverbinding  tussen de grote 
steden van Zeeland en de Randstad dient onverkort gehandhaafd 
te blijven, evenals de aansluitende verbinding met Antwerpen. 

De intercityverbinding is van grote betekenis voor de positie van  
Zeeland en de Zeeuwen in het nationale treinsysteem en houdt 
Zeeland aangesloten op de Randstad. Veel Zeeuwen werken buiten 
de provincie. Gegeven de economische ontwikkelingen in Zeeland  
zal dat niet minder worden. Daarmee is deze snelle en comfortabele  
verbinding ook van niet te onderschatten betekenis voor de Zeeuwse  
arbeidsmarkt en het onderwijs. 
Het spreekt vanzelf dat daarnaast een treinverbinding tussen 
alle Zeeuwse stations moet worden gehandhaafd. De provincie  
Zeeland moet zich inspannen om de huidige dienstregeling in 
stand te houden. 
 
Lightrail
Daarbij dient ook de mogelijkheid onderzocht te worden voor 
het behoud van intercityverbinding geëxploiteerd door de  
Nederlandse Spoorwegen en een lightrailverbinding tussen  
Roosendaal en Vlissingen geëxploiteerd door het bedrijf dat  
hiervoor de concessie heeft verkregen.

Plan Rover
Het idee van Rover ter overbrugging naar de invoering van de  
nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen omvat in 
de ochtend- en avondspits twee keer een intercity trein richting  
Rotterdam te laten rijden en deze in Roosendaal aan de eerder  
vertrokken stopintercity te koppelen en verder te laten rijden. ‘s Middags 
gebeurt het omgekeerde. In Roosendaal worden twee treinstellen los-
gekoppeld, het ene rijdt als echte intercity vooruit, het ander stopt 
overal. De PvdA vindt dit een goede tijdelijke oplossing, maar blijft 
gaan voor één sneltrein en één stoptrein in en uit Zeeland per uur. 

Openbaar vervoer naar Zeeuws-Vlaams model
‘s Avonds zijn veel kleine kernen in Zeeland niet meer bereikbaar 
omdat de bussen dan niet meer rijden. De witte vlekken in het  
domein van het provinciale openbaar vervoer moeten worden  
ingevuld door het WMO-vervoer ook in te zetten voor reguliere 
reizigers. Daarnaast moeten taxibedrijven worden ingezet voor 
openbaar vervoer in de late uren. Wanneer er geen reguliere bussen 
en busjes meer naar de kernen rijden worden taxi’s ingezet die rijden 
tot aan de voordeur. Door de week tot 24:00 uur en in het weekend 
zelfs tot 02:00 uur. Het vraagafhankelijk vervoer, het WMO-vervoer,  
ziekenvervoer en het normale taxivervoer worden vanuit één  
centrale ingepland. Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer 
Zeeuws-Vlaanderen toont sinds 2008 aan dat dit mogelijk is.

Bewezen systeem
De Zeeuws-Vlaamse manier van inrichten van het openbaar  
vervoer heeft zich bewezen. Kleine kernen zijn langer bereikbaar,  
de kwaliteit van het vervoer is hoog en de vervoerscentrale is  
kostenneutraal. Het stadium van pilot is hiermee voorbij en ingezet 
moet worden op een structurele wijze van werken.

ZEELAND EN OPENBAAR VERVOER

DE REIZIGERS STAAN BIJ DE PVDA CENTRAAL. 

Veiligheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en een 
optimale service zijn voor veel reizigers het belangrijkst  

bij het bepalen van een keuze voor vervoer. 
Opstaplocaties moeten veilig zijn en dat geldt ook voor de 

weg waarlangs deze moeten worden bereikt. Treinen,  
bussen en fietsvoetveer zijn schoon. De treinen die in 

Zeeland rijden, het fietsvoetveer en de overstaphaltes voor 
de bus moeten standaard uitgerust zijn met een  

internetverbinding. Dit dient in de toekomstige concessies 
te worden opgenomen. Het Zeeuwse openbaar vervoer 

moet meer sexappeal krijgen.

Er dient één Zeeuwse centrale te komen voor het aanvragen van 
alle vormen van openbaar vervoer, het WMO-vervoer, ziekenvervoer  
en leerlingenvervoer in Zeeland. Voordeel hiervan is dat het 
hele proces van ritaanvraag tot klachtenafhandeling in Zeeuwse  
overheidshanden is. Het controleren van de afgesproken zaken  
binnen een concessie wordt zo aangescherpt. Een Zeeuwse  
medewerker kent de lokale situatie beter dan een centralist die 
opereert vanuit de andere kant van Nederland. De uitvoering van 
 de ritten wordt Europees aanbesteed waarbij de kwaliteit leidend 
is. De bedrijven die de hoogste kwaliteit kunnen leveren voor de 
aangeboden prijs krijgen de opdrachten. Taxibedrijven uit de regio 
kunnen hier gezamenlijk op inschrijven. De taxibedrijven die de  
ritten verzorgen hanteren een onderlinge verdeelsleutel voor de  
ritten en de omzet. De centrale verzorgt de administratie.

Uitbreidingsmogelijkheden
De centrale kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Zo 

is de centrale van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer  
Zeeuws-Vlaanderen ook de bemiddelaar voor carpoolers en lifters.  
Tegen geringe vergoedingen reizen Zeeuws-Vlamingen met 
privépersonen mee. Verder valt te denken aan boodschappen- 
diensten die aan deze centrale kunnen worden gehangen. Het 
moet ook mogelijk zijn om eigen vervoersonderdelen van sociale  
werkplaatsen, instellingen voor gehandicaptenzorg, enz. hier bij 
onder te brengen. De centrale kan de aansluitingen van alle vormen 
van openbaar vervoer op Zeeuws grondgebied bewaken.

Reizigervriendelijk
Klachten en suggesties kunnen de reizigers met het Zeeuwse vervoer- 
systeem kwijt bij de centrale. Die zorgt voor de verifiëring en verdere  
afhandeling richting de uitvoerende partij waarover een klacht 
is binnengekomen of speelt suggesties door. Eventuele klachten 
worden op deze manier snel afgehandeld en verbeteringen kunnen 
snel worden doorgevoerd.

EEN VERVOERSCENTRALE IN ZEEUWSE HANDEN



 
 
Tarieven
Stapsgewijs dient de provincie Zeeland te komen tot gratis  
openbaar vervoer. De PvdA vindt dat openbaar vervoer als eerste 
stap voor alle Zeeuwen boven de 65 jaar met een indicatie  
afgegeven door de gemeenten (bijvoorbeeld een 65-jarige zonder  
rijbewijs) en voor leerlingen op het middelbaar- en beroepsonderwijs 
die nog geen OV-jaarkaart hebben gratis moet zijn of op zijn minst 
tegen zo laag mogelijke tarieven. Er zijn voorbeelden genoeg in  
Zeeland die werkbaar en betaalbaar blijken. Zo kunnen tot 1 maart 
2012 Zeeuws-Vlamingen vanaf 65 jaar gratis met het openbaar  
vervoer reizen. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de provincie 
Zeeland nemen ieder 50% van de kosten voor hun rekening. 

OV-kaart MBO-ers
Zeeland moet niet wachten op maatregelen uit Den Haag. Als  
voorschot op de landelijke OV-jaarkaart voor minderjarige scholieren  
die naar Regionale Opleidingscentra (ROC’s) gaan zou er een 
Zeeuwse buskaart moeten komen voor de traject en van huis naar 
school en stageplaats. Mocht een trajectkaart technisch niet te  
realiseren zijn dan dienen de MBO-ers via aanzienlijke kortingen op  
hun busabonnementen tegemoet te worden gekomen. De oplossing  
dient structureel te zijn en niet ieder jaar opnieuw bekeken te 
moeten worden. De introductie en bekostiging van deze OV-kaart 
voor MBO-ers dient gerealiseerd te worden in samenwerking met 
de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, de 13 gemeenten en de 
provincie.

Samengevat stelt de PvdA Zeeland:

 Demografische transitie noopt tot toekomst bestendig 
beleid ten aanzien van het Zeeuwse openbaar vervoer.  
Bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid moeten hand  
in hand gaan.

 Het hoofdnet moet gestroomlijnd worden met een  
daaraan gekoppeld fijnmaziger vraagafhankelijk vervoers- 
systeem aangestuurd vanuit een door de overheid  
geëxploiteerde centrale en uitgevoerd door lokale taxi- 
bedrijven. Het Zeeuws-Vlaams model moet het Zeeuwse 
model worden voor openbaar vervoer.

 De provincie komt in 2014 tot één Zeeuwse concessie 
voor het busvervoer, het fietsvoetveer tussen Breskens 
en Vlissingen en eventueel een lightrailverbinding tussen 
Roosendaal en Vlissingen. Een samenhangend totaal- 
pakket van hoge kwaliteit.

 Directe verbindingen tussen de Zeeuwse steden, de 
grote onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.

 Gefaseerd tot gratis openbaar vervoer in Zeeland 
komen.

WAT WIL DE PVDA?BETAALBAAR VERVOER


