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Aan de voorzitter van Bestuurlijk Overleg,
Stuurgroep Concessie ZHN,
Mw. I.G.M. de Bondt
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Gouda,12 februari 2015
Onderwerp: concessie ZHN, dienstregeling 2016
CC: T. Verhaar, provincie Zuid-Holland

Geachte mevrouw De Bondt,

In onze vergadering van 29 januari jI. heeft Rocov Hollands Midden met instemming
kennis genomen van de Inventarisatie wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2016 ZHN, die
Arriva als startpunt voor het Vervoerplan 2016 ter bespreking voorlegt aan de
Stuurgroep Bestuurlijk Overleg van 20 februari 2015.

RHM prijst de wijze waarop thans de Consumentenorganisaties invloed kunnen
uitoefenen op het jaarlijks proces de vigerende dienstregelingen van Arriva aan te passen
en te optimaliseren. Toch vragen wij uw bestuurlijke aandacht voor het pleidooi van
Arriva uit de paragraaf Infrastructuur en gevolgen voor de dienstregeling van
voornoemde inventarisatie.

Wij ondersteunen het door Arriva geschetste beeld. De leden van ons ROCOV nemen
waar dat voorbereiders van zowel lokale als provinciale wegbeheerders bij het (periodiek)
herinrichten van gebieden en wegen met busroutes ook wat ons betreft, onvoldoende
rekening houden met de ontsluitende functie die dit busvervoer heeft, laat staan dat zij
zich vergewissen van de optimalisatie daarvan.

Wij merken dat busstations onzichtbaar buiten het regionale 0V knooppunt worden
gesitueerd (Leiden, Gouda), dat bij herinrichtingen het openbaar vervoer voorrang
verliest ten opzichte van het autoverkeer en dat doorstromingsmaatregelen voor het
openbaar vervoer systematisch ontbreken; in het bijzonder bij de winkelharten van
Gouda en Leiden en op tot woongebied ingerichte wegen waar lijnbussen hun
ontsluitende functie vervullen.
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Wij verzoeken u genoemde inventarisatie van Arriva én deze brief aan te bevelen bij de
bestuurlijk verantwoordelijke wegbeheerders, opdat zij hun stedenbouwkundigen en
vervoersdeskundigen aansporen zich gezamenlijk en bij voortduring in te zetten voor de
groei van de ontsluitende functie van het reguliere 0V.

Graag worden we op de hoogte gehouden wat u doet met onze voorstellen,
met vriendelijke groet,
namens de leden van de RHM,
Linda Maasdijk, voorzitter,
namens deze,

Willenifan van de Wetering,
ambtelijk secretaris


