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Gouda, 13 november 2013.

CC. commissie Verkeer en Milieu van de Provinciale Staten Zuid-Holland

Betreft: effecten aanpassen van busstroken en de gevolgen voor het HOV net.

Geachte mevrouw De Bondt,

Het Rocov Hollands Midden (RHM) signaleert een toenemende tendens dat
busstroken ook voor andere verkeersstromen worden gebruikt of zelfs worden
gesloten.

Drie voorbeelden:
1. De busstrook langs de provinciale weg richting Gouda nabij Stolwijkersluis

wordt gesloten.
2. Op de verbinding Alphen aan den Rijn — Leimuiden is de busstrook

ingericht voor het medegebruik door het vrachtverkeer.
3. Het voornemen van de busstrook vanuit Rijnsburg richting Leiden Centrum

ten dele op te heffen en tegelijkertijd qua lengte te beperken.

Het RHM vindt deze ontwikkelingen zorgwekkend voor de reizigers met het
openbaar vervoer. Wij voorzien dat in de spits de doorstroming van de bus zal
verslechteren. Daarmee neemt de reistijd toe.
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Tegelijkertijd constateren wij dat de provincie grote bedragen reserveert om op
geselecteerde HOV-verbindingen de frequentie van de dienstuitvoering te
vergroten èn de reistijden voor de reiziger te verkleinen.
Voorbeeld is de HOV-buscorridor Leiden Centraal — Katwijk — Noordwijk (bron
Provinciale nota bladzijde 11 onder het hoofd R-net), genoemd in uw
Uitvoeringsbesluit januari 2013. In de provinciale nota Koersnotitie DV op
bladzijde 28 memoreert U het belang van de ontwikkeling van het R-net.

Naar ons idee staan de wijzigingen in het gebruik van busstroken haaks op het
door de provincie ingezette HOV beleid.
Graag willen we van u weten hoe u in de toekomst de doorstroming van het DV
wil blijven borgen?

Over dit onderwerp treden wij graag met U in overleg.
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