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Schriftelijke vragen 
 
Eindhoven, 4 februari 2015 
 
Betreft: Nachtnet 
 
 
Geacht college, 
 
D66 heeft kennis genomen van uw bericht n.a.v. de uitkomst van de 
onderhandelingen tussen GS en NS over het behoud van het nachtnet ook na 
02.00 uur. In dit bericht staat onder meer "Ook de door de provincie en 
gemeenten ingebrachte varianten op het verlengde Nachtnet bieden geen soelaas 
voor meer reizigers of lagere kosten". 
 
Wij hechten eraan om het volledige beeld te hebben over de besproken opties. 
Het persbericht geeft niet aan over welke varianten van het nachtnet na 02.00 
uur de gedeputeerde zou hebben onderhandeld met de NS.  
 
Naar aanleiding hiervan heeft de D66 fractie de volgende vragen: 
 

1 Er mag verwacht worden dat er van 2 tot 3 meer reizigers gebruik 
maken van het nachtnet dan van 3 tot 4. Dit ene uur extra zou dus 
relatief goedkoop moeten zijn. Heeft u aan NS gevraagd of het 
mogelijk was om de nachttreinen één uur langer te laten rijden, 
namelijk tot 3 uur? Zo ja, wat waren hiervan de kosten? 
 
 

2 De eerste treinen in het weekend vertrekken pas rond 7.00 uur. 
 

a) Wat zijn de reizigersaantallen in de eerste treinen op zaterdag en 
zondag? 

b) Heeft u NS gevraagd of zij onderzoek hebben gedaan naar de 
behoefte van mensen om een uur eerder al een trein te kunnen 
pakken in het weekend? En zo ja, wat was daarop hun antwoord? 

c) Heeft u NS gevraagd wat de kosten zijn om in het weekend een 
half uur of een uur eerder te starten met de dienstregeling? En zo 
ja, wat was daarop hun antwoord? 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
D66 
Suat Kutlu 
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*3778603* 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 1 en 
11, halte Provinciehuis, met 
de NS Zonetaxi en met de 
OV-fiets. 

Datum 

24 februari 2015 

Ons kenmerk 

3778603 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.A.G. Corbeij 

Telefoon 

(073) 681 22 48 

E-mail 

mcorbeij@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 4 februari 2015, ingekomen op 5 februari 2015, heeft u namens 

de D66 fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Er mag verwacht worden dat er van 2 tot 3 meer reizigers gebruik maken 
van het nachtnet dan van 3 tot 4. Dit ene uur extra zou dus relatief goedkoop 
moeten zijn. Heeft u aan NS gevraagd of het mogelijk was om de nachttreinen 
één uur langer te laten rijden, namelijk tot 3 uur? Zo ja, wat waren hiervan de 
kosten? 
Antwoord: Het door u genoemde alternatief om nog een uur langer door te 

rijden tot ca. 3 uur is met NS besproken. In reactie daarop heeft NS uitgelegd 

dat een uur langer doorrijden juist tot veel extra kosten leidt, maar tegelijkertijd 

weinig of geen extra reizigers oplevert. Voor hetzelfde aantal reizigers moeten 

dus meer kosten worden gemaakt. Ook is aangegeven dat bestaande diensten 

niet steeds verlengd kunnen worden. Op zeker moment is ook een nieuwe 

ploeg personeel nodig. Dat maakt dat het tekort per uur snel oploopt in de late 

uren. Daarop hebben wij niet meer om een extra offerte gevraagd voor dit 

eerste late uur. 

 
2. De eerste treinen in het weekend vertrekken pas rond 7.00 uur. 
a) Wat zijn de reizigersaantallen in de eerste treinen op zaterdag en zondag? 
b) Heeft u NS gevraagd of zij onderzoek hebben gedaan naar de behoefte 

van mensen om een uur eerder al een trein te kunnen pakken in het 
weekend? En zo ja, wat was daarop hun antwoord? 

c) Heeft u NS gevraagd wat de kosten zijn om in het weekend een half uur of 
een uur eerder te starten met de dienstregeling? En zo ja, wat was daarop 
hun antwoord? 

 



  

 

 

 

 

  2/2 

Datum 

24 februari 2015 

Ons kenmerk 

3778603 

Antwoord:  

a) Deze getallen zijn niet openbaar. NS heeft aangegeven dat er geen markt 

is voor vervoer voorafgaand aan de huidige vroege ritten op de zaterdag- 

en zondagochtend. Evenmin valt er voldoende uitgaanspubliek te 

verwachten om voor die ritten de huidige gemiddelde aantallen van 50 tot 

70 reizigers te behalen. 

b) en c)  Extra treinen alleen laten rijden om 3.00 uur of een vervroeging van 

de eerste ochtendtreinen, zou betekenen dat de huidige personeels- en 

materieelinzet volledig herschikt moet worden. Extra diensten en inzet zijn 

dan nodig, en daarmee ontstaat een kostenplaatje dat vergelijkbaar is met 

de continuering van het huidige nachtnet. 

 

NS geeft verder aan dat voor de inzet van treinen bij evenementen aparte 

afspraken en verplichtingen bestaan. De gemeenten spelen daarbij, als 

vergunningverlener voor die evenementen, een belangrijke rol. 

 

 

 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
 
Voorzitter, Secretaris, 
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