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Betreft: situatie Polsbroek
Utrecht, 29 mei 2012
Geachte heer Knegtel,
Door middel van deze brief willen we aandacht vragen voor de situatie van een omlegging
van lijn 106 die onder meer de dorpen Vlist en Polsbroek aandoet.
Situatieschets
Momenteel is lijn 106 al bijna een jaar omgeleid en doet daarmee niet de dorpen Vlist en
Polsbroek aan. Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft de dijk bij
Vlist gereconstrueerd. Als gevolg hiervan zou het niet meer mogelijk zijn om met 12meterbussen de dijk te berijden.
De gevolgen van de omleiding zijn dat Vlist en Polsbroek van regulier openbaar vervoer
worden onthouden. Polsbroek heeft wel de beschikking over een buurtbus. Deze is echter
niet in staat om alle passagiers tijdens de ochtendspits te vervoeren.
Connexxion stelt in het Vervoerplan 2013 voor lijn 106 niet meer op de route via Polsbroek
en Vlist te laten terugkeren. Het ROCOV ziet hiervoor onvoldoende argumenten.
Desgevraagd heeft de provincie Zuid-Holland aan onze collega’s van het Reizigersoverleg
Midden-Holland (ROM) meegedeeld dat de provincie Utrecht als opdrachtgever van lijn 106
geen kleiner materieel zou toestaan.
Vragen
De ontstane situatie roept bij het ROCOV de volgende vragen op:
1. Wat is de reden dat er geen 12-meterbussen meer kunnen rijden over de dijk bij
Vlist?
2. Is de informatie van Zuid-Holland aan het ROM correct? Is deze gebaseerd op de
geldende concessie-bepalingen of gebaseerd op informatie in de wetenschap dat de
dijk in Vlist niet meer met 12-meterbussen zou kunnen worden bereden?
3. Is de inzet van kleiner materieel een optie om de problematiek op te lossen. Bent u
bereid de vervoerder toestemming te verlenen om de lijn met kleiner materieel te
bereiden?
4. Waarom is geen aanvraag bij het ROCOV ingediend om te adviseren over deze
langdurige omleiding? Waarom is het ROCOV niet geïnformeerd over het langdurig
niet bedienen van Polsbroek?
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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Graag zien wij deze vragen beantwoord en zijn wij benieuwd naar uw reactie op deze
situatie.
Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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