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Betreft: Advies aanvullend concept-vervoerplan 2015
Utrecht, 18 juni 2014
Geachte heer Koster,

Hierbij geeft het ROCOV Utrecht u advies op uw aanvullende adviesaanvraag met
betrekking tot het vervoerplan 2015.
Allereerst merkt het ROCOV op dat het jammer is dat deze voorstellen ons pas hebben
bereikt na ons vorige advies is uitgebracht over de vervoerplannen. Het zou zorgvuldiger zijn
geweest aan ons een complete adviesaanvraag toe te doen komen.
Het ROCOV is in zijn algemeenheid geen voorstander van het verminderen van het aanbod
van openbaar vervoer. Wij kunnen echter gezien de omstandigheden instemmen met de
meeste van de door u voorgestelde wijzigingen.
Wij hebben echter grote moeite met het verminderen van de frequentie in de avonduren op
lijn 107. Het ROCOV vreest dat de leefbaarheid van de steden en kernen die de bus aandoet
onder druk komt te staan bij de verlaging van de frequentie. Ook is het aspect van sociale
veiligheid van belang. Wachttijden bij niet op tijd plannen, of onverhoopte vertraging
waardoor een aansluiting wordt gemist, kan hierdoor fors oplopen.
Wij adviseren aangaande de frequentieverlaging van lijn 107 dan ook negatief. Op de
overige wijzigingen kunnen we positief adviseren.

Vragen

Als u vragen heeft over dit advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Wij verwachten uw schriftelijke reactie op ons advies binnen vier weken na dagtekening van
deze brief.

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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Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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