	
  

Connexxion Openbaar Vervoer
T.a.v. R. Oude Elberink
Postbus 224
1200 AE Hilversum

Betreft: advies aanvullingen vervoerplan 2013
Utrecht, 3 juni 2013
Geachte heer Oude Elberink,
Het ROCOV Utrecht heeft met interesse kennis genomen van het definitieve Vervoerplan
2014 voor de provinciale concessie en van de opmerkingen die daarin naar aanleiding van
ons eerdere advies zijn gemaakt.
De ideeën om de verbeterde infrastructuur op de A12 ook te gebruiken om het openbaar
vervoer tussen Veenendaal en Amersfoort te verbeteren zijn uit het Vervoerplan
teruggetrokken. Het ROCOV betreurt dit. Het ROCOV dringt erop aan dat de provincie
Utrecht samen met Rijkswaterstaat en ProRail mogelijkheden zoekt om de voorgestelde
verbetering zo spoedig mogelijk toch te realiseren.
Over enkele elementen in het Vervoerplan heeft het ROCOV nog niet geadviseerd. Daar
gaan wij hieronder op in.
Lijn 102/103 in Woerden
Het ROCOV blijft graag betrokken bij de ontwikkeling van ideeën om de ontsluiting van
Waterrijk en andere wijken in Woerden te verbeteren.
Lijn 120 naar Busstation West
Verplaatsing van lijn 120 van de oostzijde naar de westzijde van het CS heeft niet onze
voorkeur, vooral omdat hierdoor de loopafstanden naar de binnenstad toenemen.
Geografisch komt lijn 120 ook niet uit een richting die het nodig maakt het spoor te kruisen.
Op het Busstation West groeit het aantal buslijnen al als gevolg van werkzaamheden aan de
oostzijde van de OV-terminal, waardoor ook daar de ruimte beperkt is. Voor de verlegging
van lijn 120 wordt nu oponthoud door de werkzaamheden aan de Catharijnesingel als reden
gegeven. Dat argument overtuigt ons niet. Het ROCOV twijfelt eraan of lijn 120 na afloop van
de werkzaamheden weer op de oude plaats zal terugkeren.
Wij voelen ons in ons standpunt gesterkt doordat wij uit de presentatie van het Vervoerplan
van Qbuzz voor de BRU-concessie hebben begrepen, dat bij de indeling van Busstation
Oost wordt uitgegaan van een halte voor lijn 120.
Het ROCOV adviseert dan ook van deze verlegging af te zien.
Lijn 124 routewijziging via Kanis
Aan Rocov-Utrecht nemen deel: CliëntenBelang Utrecht, COSBO, Fietsersbond afdeling Utrecht, Hogeschool Utrecht, Natuuren Milieufederatie Utrecht, ROVER, SOLGU, Universiteit Utrecht, USF Studentenbelangen, Utrechtse vereniging Kleine Kernen
en de Vervoercie UMC.
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Het ROCOV adviseert positief over deze wijziging, Het ROCOV beschouwt de wijziging als
positief voor de reizigers.
Spitsritten lijn 107/207
Het ROCOV adviseert negatief op het schappen van deze ritten. Het ROCOV is van mening
dat reizigers baat hebben bij deze ritten. Het is voor hen mogelijk om flexibeler met hun
arbeidstijden om te gaan. Ook is voor ons niet duidelijk waar u de vrijgekomen DRU’s aan
wilt besteden.
Reactie
We vernemen graag uw reactie op ons advies, Deze reactie zien wij graag schriftelijk binnen
vier weken na verzending van dit advies tegemoet.
Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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