	
  

Leden Algemeen Bestuur BRU
Betreft: OV-visie BRU
Utrecht, 23 februari 2012
Geachte leden van het Algemeen Bestuur van BRU,
29 februari aanstaande beslist u over de OV-visie voor de regio Utrecht. Een zeer belangrijk
stuk voor de toekomst van het openbaar vervoer in onze regio. Het ROCOV Utrecht (de
koepel van de consumentenorganisaties in het openbaar vervoer) maakt zich ernstige
zorgen over deze OV-visie. Dit is de reden dat wij u aanschrijven.
Waar het ROCOV zich met name zorgen om maakt is de sociale functie, die zwaar onder
druk komt te staan met deze OV-visie. Openbaar vervoer wordt hierin vooral gezien als
middel om het economisch belang te dienen. Zo zou het openbaar vervoer alleen een rol van
betekenis moeten spelen op relaties waarin zij kan concurreren met de auto. Vervoer bieden
aan hen in de samenleving die geen alternatief hebben lijkt te worden vergeten, of is alleen
mogelijk tegen zeer hoge kosten voor de reiziger met lage frequenties.
Het ROCOV onderschrijft volledig de visie dat het hoogwaardige openbaar vervoernet in het
BRU fors moet worden uitgebreid en verbeterd. Het ROCOV is echter van mening dat dit niet
ten koste mag gaan van de sociale functie van het openbaar vervoer. Het ROCOV is van
mening dat goed openbaar vervoer alleen kan bestaan als het netwerk dekkend is over het
hele gebied. Dit betekent dat er ook fatsoenlijk openbaar vervoer moet zijn naar wijken en
plaatsen met relatief weinig inwoners. Vervoer bieden aan iedereen in de maatschappij is de
prijs van beschaving.
In de OV-visie wordt de Regiotaxi genoemd als alternatief voor plaatsen waar geen regulier
OV meer zal komen. Het ROCOV wijst er op dat de Regiotaxi door de extreem hoge prijzen
momenteel geen enkel alternatief vormt voor het reguliere OV.
Het ROCOV is van mening dat vaststelling van de OV-visie vooral zal leiden tot uitkleden
van het bestaande openbaar vervoer. Wij doen daarom aan u een dringende oproep om de
OV-visie te herzien en de sociale functie van het openbaar vervoer als belangrijke
doelstelling van de visie toe te voegen.
Met vriendelijke groet,
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