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Utrecht, 9 juni 2022

Geachte heer Bleeker, Beste Martijn,

Het ROCOV dankt de buurtbusvereniging, Syntus (Kéolis) en de provincie voor de
adviesaanvraag. In de voorbereiding zijn wij (en ook het ROCOV NH over de route in
Weesp) geconsulteerd. Dit waarderen wij zeer. Mede door corona is vrij lang nagedacht
en overlegd over een optimale oplossing.
In het voorstel wordt de lang gekoesterde wens Vreeland rechtstreeks met Loenen
(Dorp) te verbinden gerealiseerd.
Doordat met de huidige middelen een uurdienst niet meer gerealiseerd kan worden,
wordt een 70’-frequentie voorgesteld. Dat heeft consequenties voor aansluitingen op
andere buslijnen in Loenen naar Amsterdam, Utrecht, Mijdrecht en Hilversum. De
aansluitingen op deze lijnen zullen op verschillende momenten op de dag verbeteren,
gelijk blijven of achteruitgaan.
Wij betreuren de achteruitgang van bus-aansluitingen op sommige momenten van de
dag. Deze zijn in het vooroverleg ook besproken. (Het gaat om lage aantallen reizigers,
maar dat is in lijn met het buurtbus-concept.)
Wij hopen dat ooit de middelen (financieel en qua werving vrijwillige buurtbuschauffeurs)
kunnen worden gevonden om een starre uurdienst te herstellen.
Gelet op het bovenstaande adviseren wij positief op het voorstel dat op korte termijn kan
worden ingevoerd.

Aan ROCOV Utrecht nemen deel: COSBO, Utrechts Fietsoverleg (UFO), provinciale vertegenwoordiging van de Fietsersbond in
de provincie Utrecht, Hogeschool Utrecht, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, ROVER, SOLGU, Universiteit Utrecht, VIDIUS
Studentenunie, Kracht van Utrecht, Vervoercie UMC, Diakonessenhuis, SBO, SRA, Onbeperkt Amersfoort, SOL en SGLA
ROCOV Utrecht / p/a TRIDÉE / Erfgooiersdreef 20/ 1261 ZP Blaricum secretariaat@rocovutrecht.nl

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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