
 
 

 

MOTIE 
vreemd aan de orde van de dag 

 
“PROVINCIE ZEELAND VEEGT GEMEENTE VLISSINGEN 

VAN DE HOV-KAART” 
 

Agendapunt: 6.2 

 

 

Onderwerp: Concessie Openbaar Busvervoer Zeeland per december 2024 

 

 

De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op donderdag 26 januari 2023 

 

 

De raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat 

 Onze gemeente onverklaarbaar niet is opgenomen in het hoogkwalitatief 
openbaar Vervoer (HOV); 

 De ontwikkelingen stationsomgeving tot mobiliteitshub door de Provincie 
genegeerd zijn en de hub stationsgebied de enige hub op de kaart is zonder HOV 
busverbinding; 

 Het fiche F Bereikbaarheid uit Wind in de Zeilen in nauwe samenhang met het 
onderdeel Living Lab Slimme Mobiliteit als proefgebied voor mobiliteitsinnovaties 
door de Provincie genegeerd zijn; 

 Het onacceptabel is dat de bovenregionale voorzieningen van de gemeente 
Vlissingen zoals het ziekenhuis ADRZ en de HZ alsmede de NS stations 
Vlissingen en Oost-Souburg geen aansluiting hebben op het HOV; 

 Hoewel het station ook wordt aangedaan door de trein is een busverbinding met 
het centrum noodzakelijk vanwege de excentrische ligging van het station; 

 De potentiele kracht van het station Vlissingen ligt in de unieke combinatie van de 
vervoersmodaliteiten trein, bus en ferry. Het ontbreken van de bus doet afbreuk 

aan de potentie van het stationsgebied; 

 De raad van de gemeente Vlissingen op 27-1-22 unaniem het amendement 
“Geen bus meer over Oost-Souburg is absoluut onacceptabel!” heeft 
aangenomen; 

 Zorginstellingen toekomstgericht met bus-HOV goed bereikbaar moeten blijven; 

 Een goed HOV-busnetwerk in de agglomeratie Vlissingen Middelburg nodig is om 
een aantrekkelijke regio te blijven en het vestigingsklimaat te verbeteren. 

 Een goed HOV busnetwerk bijdraagt aan milieudoeleinden. 
 

van mening dat: 

 Openbaar busvervoer als robuust basisnetwerk bereikbaar en toegankelijk moet 
zijn voor onze inwoners, studenten, toeristen en bedrijfsleven; 



 
 

 

 Openbaar busvervoer bijdraagt aan de bereikbaarheid van onderwijs, de 
leefbaarheid en de werkgelegenheid; 

 Het financieel kader voor gebruikers tijdig inzichtelijk moet zijn; 

 Het onaanvaardbaar is dat de gemeente Vlissingen als één van de Z4 gemeenten 
geen aansluiting krijgt in het HOV; 

 De ligging van het station Vlissingen ervoor zorgt dat er een andere doelgroep in 
de trein zit dan in de bus. 

 Indien het lijnennet ontoereikend is en het flexnet teveel beperkingen kent het 
risico groot is dat er meer mensen gebruik gaan maken van het 
doelgroepenvervoer. Dit laatste zou juist een vangnet moeten zijn voor mensen 
die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk of op het reguliere openbare 

vervoer. 

 Het belangrijk is dat de Westerschelde Ferry aan beide zijden van de 
Westerschelde met HOV lijnen wordt ontsloten omdat de ferry een belangrijke 
schakel is in het mobiliteitsnetwerk; 

 Een toekomstbestendige zorg voor iedereen in Zeeland goede bus-OV 
verbindingen vraagt; 

 De Provincie Zeeland haar HOV-bus plannen moet herzien. 

stelt voor om: 

 Bij GS-Zeeland en PS-Zeeland voor 6 februari 2023 protest aan te tekenen door 
middel van een zienswijze op de conceptversie Concessie Openbaar Busvervoer 
Zeeland voor in elk geval de punten: 
a. de gemeente Vlissingen is niet opgenomen als onderdeel van het HOV; 
b. de gemeente Vlissingen niet is opgenomen als HOV-hub; 
c. zorgen in de nieuwe concessie voor een HOV busverbinding met het ADRZ-

Vlissingen, de HZ en de NS-stations Vlissingen en Oost-Souburg; 
d. er voor de gemeente Vlissingen nog geen invulling is voor fijnmazige 

mobiliteit, de mobiliteitscentrale of andere concrete invulling om inwoners de 
noodzakelijke mobiliteit te geven; 

e. er binnen (aanvullende) vervoersvoorzieningen prioriteit is voor beperkten en 
ouderen; 

f. er voldoende aandacht is voor minder digitaal vaardigen; 
g. er geen onomkeerbare stappen worden gezet voordat volledig inzicht is in de 

Zeeuwse vervoersmobiliteit vanaf december 2024; 
h. de ingediende zienswijze aan de gemeenteraad overleggen. 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Naam en ondertekening: 
 
Fractie PSR  Fractie VVD  Fractie CU  Fractie GL 
Alex Achterhuis Albert vd Giessen Pieter-Jan Mersie Rieky Bostelaar 
 
Fractie LPV  Fractie PvdA 
John Dooms  Frances Oreel 

 


