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T.a.v. Herman Scholts	
  
Postbus 2230 	
  
3500 GE Utrecht	
  
Betreft: advies uitvoeringsplan 3.0	
  
Utrecht, 20 september 2012	
  
Geachte heer Scholts,	
  
Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag over het uitvoeringsplan 3.0. Het ROCOV Utrecht
heeft uw adviesaanvraag bestudeerd en voorziet u graag van advies. 	
  
Algemeen 	
  
Het ROCOV is vroegtijdig betrokken bij de besluitvorming. Een aantal ingebrachte
voorstellen zijn in latere versies van het Uitvoeringsplan overgenomen. 	
  
Het uitvoeringsplan is een uitwerking van de OV-visie. Het ROCOV onderschrijft een van de
uitgangspunten van de OV-visie niet, namelijk die met betrekking tot de sociale en
ontsluitingsfunctie van het OV.	
  
Het ROCOV heeft oog voor de bezuinigingstaak. Door uitvoering van de OV-visie wordt
primair de bezuinigingstaak gerealiseerd. Het uitvoeringsplan zien wij niet als een
verbetering van het openbaar vervoer, met name vanuit het oogpunt van de fijnmazigheid.
Het servicenet is dusdanig beperkt uitgewerkt, dat we nog geen zicht hebben op een
duidelijk alternatief.
	
  
Wij adviseren u wel stil te staan bij de middelen die het rijk extra ter beschikking stelt aan de
G4. In het kader van het zogenaamde lenteakkoord wordt het mogelijk om bezuinigingen af
te zwakken en/of met nieuwe initiatieven te komen. Tegen onze verwachting in vinden we dit
in het uitvoeringsplan niet terug.
	
  
Een groot aantal lijnen wijzigt van route. Het ROCOV vindt het van het grootste belang dat
halte-infrastructuur op orde is, voordat lijnen een andere route gaan rijden. Wij denken hierbij
aan goed toegankelijke perrons, veilige oversteekmogelijkheden en eenvoudige
instapvoorzieningen.
	
  
Het ROCOV ziet graag dat er een goede afstemming plaatsvindt met grensoverschrijdende
lijnen, binnen en buiten de concessiegrenzen. 	
  
Wij hebben eerder een reactie gegeven op de uitgangspuntennotitie. Wij betrekken deze
reactie bij dit advies. Deze reactie is daarom als bijlage bij dit advies bijgevoegd.
	
  
Servicenet
Het servicenet is een specifieke nieuwe vorm van openbaar vervoer, waar voor het ROCOV
nog geen duidelijkheid over is wat di concept gaat inhouden. Wij hebben wat het servicenet
betreft de volgende onduidelijkheden en vragen:
• Wat zijn de bedieningstijden van de servicebus?
• Wat worden de frequenties?
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•
•

Wat zijn de voertuigen die worden ingezet? Zijn deze toegankelijk voor mensen met
een bespreking? Zijn de voertuigen voorzien van een zij-instap?
Wat zijn de tarieven? Worden deze geïntegreerd in de tarieven van het reguliere OV?

In het algemeen geven wij u de opmerking mee, dat het ROCOV nog steeds geen idee heeft
over de invulling van het servicenet in West (lijn 14) en in Zuid (lijn 15). Daarover kunnen we
dan ook geen advies uitbrengen. In dit stadium betekent dat, dat we ook niet akkoord kunnen
gaan met de voorgestelde wijzigingen in de lijnen 1-zuid (verlegging naar Hoograven), 6-zuid
(opheffing) en 14 (“gewone buslijn”).
Specifiek	
  
We adviseren u over de volgende punten specifiek, naast de punten uit ons eerdere advies
over de uitgangspunten:
· lijn 37 (CS - Maarssenbroek) laten door rijden tot nieuwe Antoniusziekenhuis en station
Leidsche Rijn centrum.
· Lijn 18 (CS zuid – Vondellaan – CS west) ook op zondag en in de schoolvakanties laten
rijden, zodat een betere verbinding tussen beide zijden van CS West ontstaat voor
reizigers voor wie de loopafstand een bezwaar is.
· Lijnen 2 (ringlijn Museumkwartier) en 18 op een zodanige manier koppelen dat een
verbeterde verbinding van busstation West met het centrum ontstaat.
· De dienstregelingen van de lijnen 12, 13 en 41/43 moeten op elkaar zijn afgestemd. Deze
lijnen moeten dezelfde haltes bedienen, ook op momenten dat FC Utrecht thuis speelt
(thans rijden 41 en 43 dan niet over de Rubenslaan). De haltes van deze lijnen op de
Rubenslaan moeten qua toegankelijkheid verbeteren. Hier bevinden zich bomen op
plekken die de toegankelijkheid belemmeren waar bussen halteren.
	
  
We vernemen graag uw reactie op ons advies, Deze reactie zien wij graag schriftelijk binnen
vier weken na verzending van dit advies tegemoet.
	
  
Met vriendelijke groet,	
  

drs. J. van Leijenhorst	
  
Voorzitter ROCOV Utrecht 	
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