
 
 

Schriftelijke vragen Statenfractie PvdA Noord-Brabant 
 
Betreft: Buslijn tussen Domburg en Dortmund 

 
Den Bosch, 13 september 2016  
 
Geacht College, 
 
Eerder dit jaar heeft de provincie Zeeland ingestemd met een pilot voor een snelle busverbinding tussen 
Dortmund en de Zeeuwse kust. De provincie besloot dat het Duitse bedrijf Flixbus per week maximaal vier 
ritten richting Walcheren en vier ritten richting Duitsland door Zeeland mag maken. Wanneer de bus zou gaan 
rijden, was toen nog niet bekend. Uit de media vernemen wij echter dat de provincie Noord-Brabant dwars ligt, 
omdat deze buslijn concurrerend zou werken ten opzichte van streekvervoerders Arriva en Hermes. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen aan u: 

1. Wat is uw visie op deze pilot van twee jaar die volgens de provincie Zeeland tot doel heeft de 

toeristische positie de provincie Zeeland te helpen versterken? 

2. Is de berichtgeving juist dat u Flixbus een ontheffing hebt geweigerd om tussenstops in Brabant te 

maken? Zo ja, vanwaar deze weigering? 

3. Heeft u in relatie tot de concessies van Arriva en Hermes de ruimte om aan commerciële partijen als 

Flixbus ontheffingen te geven om busdiensten te verlenen in Brabant? 

4. Welke andere commerciële busaanbieders hebben ontheffing aangevraagd en gekregen om 

busdiensten aan te bieden in Brabant?  

5. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het aantal van vier ritten per week met stops in Eindhoven, 

Tilburg en Breda slechts een beperkte concurrentie oplevert voor de concessies van Arriva, Hermes en 

de NS? 

6. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het onwenselijk is dat commerciële busvervoerders met een 

groter netwerk en een groot aantal busritten concurreren met de door de overheid geïnitieerde en 

bekostigde bus- en treinconcessies? 

7. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat het inzetten van deze snelle busverbinding met het Duitse 

Ruhrgebied ook het vestigingsklimaat en het toerisme in Brabant ten goede kan komen? Zo nee, 

waarom niet? 

In afwachting van uw antwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de PvdA Statenfractie, 
 
 
 
Stijn Smeulders 
Woordvoerder Mobiliteit 


