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Advies over de dienstregeling 2016  
concessie Haarlem / IJmond   
 
 
Geachte heer Oosting,  
 
We ontvingen van u de reactie op ons advies vervoerplan alsmede het concept dienstregeling 2016 
waarover u advies vraagt.  
 
Omdat de wijzigingen relatief beperkt zijn, is hierover geen overleg gevoerd tijdens een 
vergadering van de gebiedskamer. Wel heeft hierover overleg per email plaatsgevonden.  
 
 

1. De intervallen tussen de vertrektijden van de lijnen 3 en 73 op de gemeenschappelijke route 
zijn onregelmatig. Wij stellen het op prijs dat deze intervallen in de komende 
dienstregeling gelijkmatiger zijn.  

2. We hebben dit jaar geconstateerd dat op zondag de rijtijden van sommige buslijnen in 
Haarlem niet aansluiten bij de groeiende vraag. We constateren met voldoening dat u de 
rijtijden in de komende dienstregeling daarop enigszins aangepast hebt.  

3. U hebt aangegeven dat weer een poging wordt gedaan om een halte Vopak te realiseren op 
de route van lijn 82. Wij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen.   

4. Wij adviseren positief op de nieuwe route en dienstregeling van buurtbus 481. Dat de route 
aangepast wordt aan de (ontbrekende) vraag, is een goede zaak.  

5. Wij adviseren positief op de aanpassingen die in Beverwijk zijn gedaan als gevolg van het 
inkrimpen van het treinverkeer op de Kennemerlijn door de NS.  

6. We juichen het toe dat enkele ritten van lijn 82 de halte DFDS bij het Sluisplein aandoen. 
Op werkdagen per richting twee ritten en in het weekend één rit. De directe verbinding met 
Sloterdijk maakt dit een kansrijke mogelijkheid. De eerste rit die op werkdagen vertrekt 
heeft een erg krappe aansluiting op de aankomende boot. DFDS laat weten dat deze 
aansluiting vrijwel niet te halen is. We adviseren u om de tijden en of de route aan te 
passen.  

7. U hebt doorgegeven dat de gemeente Velsen de haltes bij het Pontplein wil verplaatsen. De 
nieuwe halte is niet te zien vanaf het Pontplein, zodat een duidelijke bewegwijzering vanaf 
de pont noodzakelijk is.  
  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Rocov-NH  

 
 
         Ludolf Maat, secretaris 
cc: provincie Noord-Holland,  dhr D Jacobs,   
cc: Connexxion            mw S Louwers  


