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Advies over het vervoerplan en de dienstregeling  
ingaande 16 augustus 2015  
van de concessie Gooi en Vechtstreek  
 
 
Geachte heer Oosting,   
 
Wij ontvingen van u het vervoerplan en de daarop gebaseerde dienstregeling Gooi en Vechtstreek 
ter advisering. We hebben daarover op 7 mei met u van gedachten gewisseld.  
 

1. We hebben al op de bijeenkomst van 7 mei onze waardering uitgesproken over de inhoud 
van het vervoerplan, en over de voorgestelde maatregelen. 
  

2. We hebben kennis genomen van de evaluatie en analyse van de dienstregeling 2015. We 
stellen het op prijs om daarbij een overzicht te zien van de ontwikkeling van het vervoer op 
de verschillende lijnen in de afgelopen drie jaar. Daaruit blijkt dat het vervoer in het 
algemeen iets terug loopt. Dat baart ook ons zorgen, en lijkt een rechtvaardiging om de 
gemeente Hilversum tot maatregelen te bewegen die het openbaar vervoer bevorderen. Dit 
zal in het Rocov-NH een blijvend punt van aandacht zijn.  

 
3. U stelt voor om de dienstregeling-wijzigingen al op 16 augustus te laten ingaan in verband 

met de werkzaamheden in Muiden. Wij zijn het met deze maatregel eens. 
 

4. Door enkele wijzigingen bij de lijnen 109 en 110 ontstaat een betere overstapmogelijkheid 
bij station Naarden-Bussum in de daluren. Wij juichen dat toe..   

 
5. U stelt een vrij grote uitbreiding van het aantal ritten op lijn 320 voor. We hopen met u dat 

dit tot de gewenste verdere vervoersgroei zal leiden. 
 

6. Ook over de overige maatregelen en de dienstregelingen adviseren wij positief. Over de 
dienstregeling hebt u inmiddels een schrijven ontvangen met voorstellen tot kleine 
aanpassingen.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Rocov-NH  
 
 
 
        Ludolf Maat, secretaris 
 
cc: provincie Noord-Holland,     mw A Hartman 


