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Aan Connexxion Openbaar Vervoer 
t.a.v. dhr R-J Oosting  
Postbus 224 
1200 AE HILVERSUM 

             Haarlem, 21 juli 2015  

Advies over het vervoerplan 2016  
concessie Haarlem / IJmond   
 
Geachte heer Oosting,  
 
Wij ontvingen van u het vervoerplan Haarlem / IJmond voor 2016 ter advisering.  
In het vervoerplan geeft u aan nader onderzoek te doen naar aanleiding van een aantal 
opmerkingen van het Rocov-NH over de dienstregeling. Wij wachten de nadere uitwerking daarvan 
af in uw adviesaanvraag over de dienstregeling 2016. Het gaat dan om lijnen 2, 3, 73, 80, 81 en 84. 
We vragen u om in de adviesaanvraag voor de dienstregeling 2016 aan te geven waar de wijzigingen 
in de dienstregeling zijn aangebracht.  
 

1. Wij zijn (net als u) teleurgesteld dat de verlenging van lijn 14 van Spaarndam naar Halfweg 
nauwelijks reizigers trekt. Ook uit de lokale gemeenschap en de plaatselijke politiek is er 
weinig animo en steun voor deze verbinding. Wij adviseren dan ook om de verlenging 
omgedaan te maken en de dru’s elders nuttiger te investeren.  

 
2. De lijnen rond Beverwijk zullen deels andere tijden krijgen, aangepast op het vervallen van 

de NS-intercity’s buiten de spits in Beverwijk. Op de drukste tijden en in de spitsrichting 
rijdt de intercity wel, en het zou goed zijn als daarop een aansluiting blijft bestaan. We 
wachten de concept dienstregeling af.  

 
3. De belangrijkste wijziging die u voorstelt is de inkorting van lijn 82 tot IJmuiden-Amsterdam 

Sloterdijk. Wij vinden het steeds verder terugtrekken van interlokale lijnen uit het centrum 
van Amsterdam geen goede ontwikkeling. Omdat het inkorten van lijn 82 gepaard gaat met 
uitbreiding van het aantal ritten, adviseren wij toch positief op deze maatregel. U verwacht 
dat deze wijziging meer reizigers zal trekken. We vragen u om ons van de ontwikkeling van 
het aantal reizigers het komend jaar op de hoogte te houden.  
 

4. De haltes rond het Pontplein worden verplaatst. We adviseren u om de looproute vanaf de 
pont en de OV-fietsenstalling duidelijk aan te geven.  
 

5. Wij zijn verheugd te lezen dat U nogmaals een poging wilt doen tot het laten realiseren van 
een halte Vopak op lijn 82. 
 

6. Wij adviseren u om te bekijken of een begin/eindpunt DFDS terminal van lijn 82 ( in plaats 
van Dennekoplaan) op enkele tijden per dag tot de mogelijkheid behoort. Vooral nu de 
frequentie van lijn 82 verder opgevoerd wordt. Dit zou voor reizigers naar Newcastle een 
aantrekkelijke rechtstreekse verbinding via Amsterdam Sloterdijk mogelijk maken.    

 
7. Het bestuur van buurtbus 481 heeft enige routewijzigingen voorgesteld. Wij adviseren 

daarover positief.  
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Rocov-NH  
 

Ludolf Maat, secretaris 
 
     
cc: provincie Noord-Holland,   dhr D Jacobs,   
cc: Connexxion       dhr R Teeuwsen  


