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De fractie van de Partij van de Arbeid heeft een presentatie over het Halteplan (over o.a. de 
toegankelijkheid van bushaltes) van de Provincie Zeeland onder ogen gekregen die onlangs aan 
alle gemeenten en wegbeheerders gepresenteerd is. 
 
In deze presentatie spreekt de Provincie o.a. haar ambitie uit om eind 2016 80% procent van alle 
OV reizen per bus volledig toegankelijk te maken.  

Aspecten hiervan zijn: 

- Looproute naar de halte 
- Looproute bij de halte  

- Aansluiting halte-bus  

- Verharde ondergrond 
- Geen barrières (horizontaal en verticaal) 

- Op rolstoelbreedte obstakelvrij 
- Geleiding en waarschuwing 
 
Het beleid om dit mogelijk te maken is het actief investeren in de 25% drukste haltes. 
Onze beleving is dat er op Schouwen-Duiveland nog redelijk veel bushaltes niet toegankelijk zijn. 
In met name Bruinisse, Brouwershaven, Nieuwerkerk, Haamstede en Zierikzee zijn volgens ons 
de haltes niet volledig toegankelijk. 
Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie de volgende vragen: 

 
Vragen ingevolge artikel 41 
Reglement van orde fractie PvdA. 
 
(ingekomen 25-11-2014) 

 Antwoorden van burgemeester en 
wethouders 

     

1. Kan het college ons een overzicht 

geven van alle bushaltes op 
Schouwen-Duiveland en aangeven 

welke haltes nu reeds volledig 
toegankelijk zijn? 

 1. Op Schouwen-Duiveland zijn bushaltes in 
beheer van Rijkswaterstaat, van de Provincie 
Zeeland, van het Waterschap Scheldestromen 
en van onze gemeente. Elke wegbeheerder 
past naar eigen inzicht – meestal in combinatie 
met groot onderhoud – zijn haltes aan de 
geldende normen aan. Probleem daarbij is dat 
die geldende normen de afgelopen jaren 
meerdere malen zijn herzien, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de vereiste instaphoogte en de 
wijze van blindengeleiding. Ook ontwikkelingen 
in het aanbod van busvervoer leiden tot het 
bijstellen van de geldende normen. Concreet 
voorbeeld is de discussies over de hoogte van 
haltes waar zowel een reguliere bus als een 
taxibusje halteren. Wij stellen het gevraagde 
overzicht op basis van gegevens van de 
Provincie plus actualisering daarvan op en 
leveren dit uiterlijk 31 januari 2015 aan. 



2. Welke haltes op Schouwen-
Duiveland behoren tot de 25% 
drukste haltes? 

 2. Er zijn ons geen gegevens bekend van 
haltetellingen: ConneXXion telt niet en wij 
evenmin. Op basis van ervaring horen tot deze 
25% in elk geval de drie busstations 
(Grachtweg, Sas en Transferium) en Bruinisse. 

3. Welke van deze haltes zijn volledig 
toegankelijk? 

 3. Geen van deze haltes voldoet volledig aan de 
momenteel geldende normen. Klachten 
bereiken ons daarover overigens niet. 

4. Welke haltes zullen vóór eind 2016 
toegankelijk worden gemaakt? 

 4. Bij het toegankelijk maken hebben de onder 3. 
genoemde haltes prioriteit mits ontwikkelingen 
met betrekking tot de nieuwe stadsentree hun 
aard en functie niet aantasten. Verder is het 
streven om op termijn (= doorlopend na 2016) 
te komen tot tenminste één toegankelijke halte 
per kern. De vermindering van bediening van 
kernen in de nieuwe OV-concessie wordt 
hierbij meegenomen. Wij merken nog op dat  
in andere gemeenten al forse investeringen 
zijn gedaan omdat het toegankelijk maken van 
een halte grote kosten met zich meebrengt. 
Door de naderhand gewijzigde normen zijn 
deze investeringen inmiddels deels zonder het 
beoogde effect gebleken. Om dergelijke 
desinvesteringen te voorkomen volgen wij de 
normeringsontwikkelingen op de voet, 
resulterend in een plan van aanpak om het 
genoemde streven te verwezenlijken. 

   Zierikzee, 23 december 2014 
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