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Onderwerp ln actie voor een snelle treinverbinding

tussen Roosendaal en Antwerpen

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Verkeer

Portefeuillehouder Lok

Schriftelijke vraag

'Gaat Breda alleen een frietje eten, of doen we dat in gezamenlijkheid op de Grote Markt in
Antwerpen?'

Roosendaal is historisch gezien een spoorstad. Dit heeft voorspoed, welvaart en welzijn
gebracht. De PvdA fractie pleit aljaren voor het behoud van een snelle treinverbinding naar
België, met een goede frequentie.

Onze fractie heeft hedenochtend kennis kunnen nemen van het nieuws dat de
treinverbinding Breda - Antwerpen - Brussel vanaf 9 april van start gaat. Voor Roosendaal
resteert vooralsnog enkel het boemeltje naar Antwerpen.

Wat ons betreft zijn we, net als verkeerswethouder Lok, strijdbaar. We dienen met een
gedragen aanvalsplan te komen om een snelle verbinding van Roosendaal naar Antwerpen
v.v. te waarborgen. We rekenen hierbij ook op steun vanuit Breda, vanuit de Provincies
Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland en uiteraard de 19 gemeenten van de Regio West-
Brabant.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Wanneer en op welke wijze heeft u kennisgenomen van de berichtgeving in deze?

2. Hoe is deze berichtgeving tot heden gecommuniceerd en afgestemd met Roosendaal
en de RWB vanuit Breda, de Provincie, het Ministerie van lnfrastructuur en
Waterstaat en de NS?

3. Bent u of gaat u en zo ja op welke wijze en met welke intenties in direct overleg en
afstemming met Breda, Provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland, de NS,
het Ministerie en uiteraard de 19 gemeenten van de Regio West-Brabant?

4. Wat zijn de consequenties volgens u voor de korte, middellange en lange termijn
voor Roosendaal en West-BrabantlZeeland van deze snelle verbinding Breda-
België?



5. Welke alternatieve mobiliteitsvoorzieningen zijn eerder besproken en voor de korte
termijn te ontwikkelen aangaande snelle mobiliteit om te zorgen dat Roosendaal en
West-BrabanVZeeland qua mobiliteit in welke zin dan ook adequaat zowel noord-zuid
als oost-west op de kaart blijft staan?

Lobby

We spreken aljaren over een adequate lobby. Wat ons betreft komen de relevante partijen
op korte termijn bij elkaar om te zorgen voor een adequate afstemming, een plan van
aanpak gericht op een goede mobiliteit over spoor voor Roosendaal en de regio. Juist ook
zodat de hele regio, en niet enkel Breda, kan zorgen voor een breed en goed woon-werk en
vestigingsklimaat.

6. Gaat u op korte termijn in beraad met alle betrokken partijen?

Alvast dank voor uw antwoorden

Namens de PvdA, Paul Klaver

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. ln het laatste BO-MIRT 2017 (6 december 2017) is de intentie bevestigd dat de
'omklap' van de Benelux trein per I april gaat rijden via Breda. Een en ander heeft de
gedeputeerde de gemeente op 13 december medegedeeld.

2. Zoals aangegeven is dit benoemd in het BO-MIRT. E.e.a. is tijdens de regionale
Ontwikkeldag Ruimte en Mobiliteit op 13 december 2017 door gedeputeerde Van der
Maat nader toegelicht. Daarbij is tevens toegelicht dat de toezegging van de minister
om ook een versnelde verbinding tussen Roosendaal-Antwerpen te realiseren vòòr
2020 moet zijn ingevuld. Dit vormde een onderdeel van het vraagstuk Internationale
treinverbindingen Brabant-België.

3. ln samenwerking met de regio hebben we al jaren gelobbyd voor een adequate
snelle verbinding tussen Roosendaal en België als de Benelux trein zou gaan rijden
via Breda. Op zich was de lobby adequaat gezien de toezeggingen door de
staatssecretaris van l&W, (voorheen l&M) in het vorige kabinet via de bestuurlijke
overlegtafel BO-MIRT, in 2015 en 2016. Ook in 2017 hebben we onze invloed
uitgeoefend via de gedeputeerde v/d Maat op het vraagstuk lnternationale
treinverbinding Roosendaal - België.
Het blijft van belang om zowel met provincie, ministerie l&W als NS/ProRail en
NMBS overleg te voeren over de voortgang van de oplossing om een versnelde
treinverbinding te realiseren.

4. Het ontbreken van een lC-verbinding als de "omklap" via Breda een feit is, betekent
voor de korte termijn een forse aderlating voor de inwoners en forenzen van
Roosendaal, West-Brabant en Zeeland. De kans is aanwezig dat forensen gaan
kiezen voor de auto ipv. van 'duurder omrijden' via Breda.

5. Zowel tijdens de BO-MIRT vergadering van 2015 als die van 2016, hebben de beide
staatsecretarissen van l&M uit het vorige kabinet toegezegd dat er gelijktijdig een
alternatief voor Roosendaal zou zijn als de omklap via Breda een feit zou zijn.
Pas in het laatste BO-MIRT 2017 (13-12-2017) is duidelijk geworden dat een
versnelde verbinding op dit moment feitelijk nog niet te realiseren valt tussen



Roosendaal en België. Het ministerie van I & W werkt aan oplossingsmogelijkheden
vanuit de hernieuwde toezegging om de verbetering van de verbinding Roosendaal -
België voor 2Q20 te realiseren.

6. Het is een moeizaam en langlopend dossier dat vele uitersten heeft gekend met het
Fyra-debacle als dieptepunt. Daarna is het lange tijd onduidelijk geweest welke
oplossingen er allemaal mogelijk bleken voor de internationale treinverbindingen
tussen Roosendaal en België. Eerdere toezeggingen van de staatssecretaris van
l&M, hebben geen resultaat opgeleverd. Grensoverschrijdend vervoer is een
ondenruerp dat op Rijksniveau, via het BO-MIRT, wordt geregeld. Alle relevante
partijen zijn daarbij vertegenwoordigd. ln het BO-MIRT wordt door die partijen nu
ingezet op een snelle verbinding die uiterlijk 2020 moet zijn gerealiseerd. Als regio en
provincie zullen we blijven aandringen om dit op een zo kort mogelijke termijn te
realiseren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geihformeerd

H

Wethouders

uder Bereikbaarheid en Mobiliteit




