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Geachte Gedeputeerden,
Het ROCOV Utrecht heeft in haar vergadering van 19 april jongstleden vragen aan de
provincie Utrecht gesteld naar aanleiding van het verbod op een rechtstreekse busdienst
tussen Vinkeveen en Utrecht over de A2. Dit verbod is opgenomen in de definitieve
aanbestedingstekst van de concessie provincie Utrecht. Deze formulering ontbrak in de
concept tekst van het Programma van Eisen. Op deze concept tekst hadden wij ons
advies gebaseerd.
Het dossier ‘rechtstreekse busdienst Vinkeveen – Utrecht’ heeft in het ROCOV een lange
geschiedenis. Helaas hebben wij geen tevredenstellende informatie van de provincie
gekregen om deze rechtstreekse verbinding in 2008 op te heffen. Ook hebben we geen
tevredenstellende reactie gekregen op ons onderzoek in 2011 naar de overstapsituatie in
Breukelen.
Naar aanleiding van dat onderzoek hadden wij de sterke indruk dat het gebruik van het
openbaar vervoer tussen De Ronde Venen en Utrecht tot 2008 (ten tijde van de
doorgaande busdienst) hoger lag dan vanaf 2008 met de overstap op de trein in
Breukelen. Die indruk is blijven bestaan.
Van diverse zijden hoorden wij nu als mogelijke verklaring voor het lagere aantal
busreizigers dat scholieren voor een vervolgopleiding kiezen voor Amsterdam in plaats
van voor Utrecht, met als argument dat naar Amsterdam rechtstreeks openbaar vervoer
bestaat!
Een geheel nieuwe situatie is ontstaan doordat NS sinds december 2014 buiten de
spitsuren geen kwartierdienst tussen Breukelen en Utrecht meer aanbiedt.
De afgelopen weken heeft het ROCOV kennisgenomen van de in de gemeente De Ronde
Venen levende wens de directe busverbinding met Utrecht te herstellen.
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Het ROCOV roept de provincie op open te staan voor de wens van de gemeente en te
onderzoeken wat de meest adequate vervoersvoorziening voor deze vervoersrelatie is.
Doel daarbij zou moeten zijn dat het openbaar vervoer naar Utrecht een aantrekkelijk
alternatief is voor andere modaliteiten òf voor andere bestemmingen.
Vragen
Als u vragen heeft over deze brief, 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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