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Betreft: advies over vervallen en extra ritten sinds december 2014
Utrecht, 4 maart 2015
Geachte heer Assendelft,
Het ROCOV heeft de adviesaanvraag 'vervallen en extra ritten dienstregeling 2015 buiten
Vervoerplan om’ ontvangen en met belangstelling kennis genomen van het bijbehorend
overzicht en de toelichting daarop.
Deze wijzigingen hadden deel uit moeten maken van het Vervoerplan 2015. Wij zijn
tevreden over de manier waarop Connexxion dit corrigeert en daarbij over de informatie
die als toelichting wordt gegeven. Het ROCOV neemt daarbij kennis van de melding dat
er n.a.v. deze wijzigingen door Connexxion geen klachten zijn.
Wij hebben er geen behoefte aan om te pleiten voor het terugdraaien van deze ingrepen.
Dat zou ook tot onduidelijkheid bij de reizigers kunnen leiden. Wel willen wij nadrukkelijk
stellen dat er n.a.v. de vervallen ritten geen capaciteitsproblemen mogen ontstaan op de
overgebleven ritten: geen enkele reiziger mag op de halte achterblijven! Dit risico zou
bijvoorbeeld kunnen ontstaan in de relatie Woerden – Oudewater, waar na opheffing van
de rit op lijn 105 van 19.20 uur de laatste reisgelegenheid nu geboden wordt door
buurtbuslijn 505, vertrek 19.03 uur.
Het ROCOV adviseert positief over de inmiddels doorgevoerde wijzigingen. De genoemde
ritten zijn door het ROCOV op de gevolgen voor de reizigers bekeken en gewogen.
Misschien zouden we bij een afzonderlijke rit bij consultering in het kader van het
Vervoerplan een ander advies hebben afgegeven. Wij nodigen Connexxion dan ook uit de
effecten van vervallen en extra ritten in het Vervoerplan 2016 op te nemen en zo nodig
aanvullende voorstellen te doen. Daarbij zien wij graag bezettingscijfers van de
toegevoegde ritten.
Vragen
Als u vragen heeft over ons advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Wij verwachten uw schriftelijke reactie uiterlijk vier weken na dagtekening van deze
brief.
Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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