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Betreft: advies lijn 124, verbeteren treinaansluitingen op station Breukelen
Utrecht, 4 maart 2015

Geachte heer Assendelft,
Op 14 december heeft Connexxion een besluit van de provincie moeten doorvoeren om
de busdiensten op de lijnen 124 (en 130) naar station Breukelen te beperken. Dit was
een gevolg van het terugbrengen van de frequentie van de treinen Breukelen-Utrecht in
het dal tot een halfuurdienst. Over de aanpassingen in de busdienst is in het najaar geen
advies van het ROCOV gevraagd. Daarover hebben wij ons ongenoegen al laten weten.
Des te meer verheugt ons het tempo waarin Connexxion naar aanleiding van een groot
aantal klachten, met voorstellen komt om de situatie op korte termijn te verbeteren.
De voorkeur van het ROCOV gaat uit naar de voorgestelde variant 3. Alleen in deze
variant (inclusief de geel gemarkeerde ritten in de bijlage van de adviesaanvraag) wordt
weer aan het uitgangspunt voldaan dat op alle treinen uit Utrecht (ook in de spits)
aansluiting bestaat naar en van Breukelen Markt en Noord. De ingekorte route door
vereenvoudiging van de lus in Breukelen Noord heeft onze instemming (en zou door ons
al zijn ingebracht als ons in het najaar van '14 om advies zou zijn gevraagd).
Het ROCOV geeft in overweging dat de provincie de uitbreiding met 493 dru mogelijk
maakt. Daarmee komt een deel van het sinds december vrijgekomen middelen als gevolg
van het terugbrengen van de frequentie van de treindienst, weer terug bij de reiziger.
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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