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Vragen van het statenlid PvdA (Frits de Kaart en Frank van Oorschot)  ingevolge artikel 44 regle-
ment van orde 
 
 
AANHANGSEL 
 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 538. 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake openbaar vervoer  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 04-03-2015)  

1. Zijn de berichten over onveilige ver-
keerssituaties (onverlicht en zonder uit-
voegstrook) van de bushaltes ook bij het 
college van GS bekend?   
 

1. Wij zijn bekend met de verkeerssituatie van 
de genoemde tijdelijke bushalten.  

2. Is het college met de PvdA van mening 
dat aan deze onveilige situatie van bus-
halten zo snel mogelijk iets gedaan moet 
worden?  
Zo ja op welke termijn denkt het college 
verbeteringen aan te brengen? 
 

2. De inrichting en de veiligheidssituatie van de 
bushalten is een verantwoordelijkheid van de 
betreffende wegbeheerders.  
Wij zijn als wegbeheerder verantwoordelijk 
voor de in de toelichting bij de statenvragen 
genoemde (tijdelijke) bushalte te 's Heer 
Arendskerke. Vanwege de veiligheidssituatie 
ter plaatse geven wij voorlopig voorkeur aan 
het halteren bij een bestaande halte langs de 
Oude Rijksweg. Wij nemen dit op met Con-
nexxion. 
 

3. Bij een aantal bushalten aan doorgaande 
wegen ontbreekt een abri als beschutte 
plaats om op de bus te wachten. Is het 
college het met de PvdA eens dat het 
onwenselijk is dat reizigers in weer en  
wind moeten staan wachten op de bus? 
Wie is verantwoordelijk voor het plaatsen 
van abri’s? Is het college bereid om er 
voor te zorgdragen dat er zo snel moge-
lijk abri’s geplaatst worden? Op welke 
termijn kan dit gerealiseerd worden? 

3. Wij zijn momenteel in overleg met de andere 
wegbeheerders bezig om te komen tot uni-
forme uitgangspunten voor de inrichting van 
de halte. Dit leggen wij vast in een halteplan. 
Op basis hiervan zullen maatregelen worden 
geprogrammeerd voor verbetering van de 
halten. Dit verbeterprogramma zal enige ja-
ren beslaan. Dit laat onverlet dat voor acute 
knelpunten een snelle oplossing mogelijk 
moet zijn. Hiervoor is wel de inspanning van 
de betreffende wegbeheerder nodig.  
 

 
 MIDDELBURG, 31 maart 2015  

 
 

Namens de fractie van de PvdA, Gedeputeerde staten, 
 
 

Frits de Kaart en Frank van Oorschot drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 
 


