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Advies over het vervoerplan 2018  
concessie Gooi en Vechtstreek  
   
Geachte heer Oosting,  
 
Wij ontvingen van u het vervoerplan Gooi en Vechtstreek voor 2018 ter advisering. Inmiddels 
hebben we een aantal punten uit het vervoerplan met u besproken. 
 
De vervoercijfers van stadsbuslijnen in Hilversum voldoen niet geheel aan de norm voor de geboden 
frequentie. Dat was bij het begin van de concessie ook al zo. De kwaliteit van de busverbindingen 
zal toenemen als de gemeente Hilversum de infrastructuur op de buslijnen verbetert. Ook wij zullen 
daar bij de gemeente op aandringen. 
 
Bij de regionale lijnen stelt u voor om lijn 100/101 naar en van Hilversum te versterken om het 

extra vervoer op te vangen dat u verwacht door het inkorten van de huidige Almeerse lijn 156 tot 
Blaricum Carpool. Wij adviseren positief op de aanpassing van tijden en lijnnummers.  
Het is teleurstellend dat u daardoor de bediening van Huizen-Noord door deze lijnen inperkt. De 
vervoercijfers op dit trajectdeel zouden hoger kunnen liggen als de aansluiting op lijn 320 naar en 
van Amsterdam beter zou zijn.  
  
We adviseren positief over de samenvoeging van lijnen 106 en 206. We dringen er op aan om in elk 
geval de aansluiting op schooltijden in Hilversum te waarborgen.  
 
We kunnen begrip opbrengen voor het beperken van het aantal ritten van lijn 107 op het trajectdeel 
Huizen – Tergooi. Op dit traject rijdt ook lijn 320, zij het met minder haltes. 
 
Wij hebben er bij de invoering van de bediening van het BEL-kantoor in Eemnes op aangedrongen 
om ons op de hoogte te houden van de vervoersontwikkeling op deze omweg. Hierbij herhalen we 
deze wens, vooral nu u voorstelt de bediening uit te breiden naar de avonden.   
 
Omdat lijn 151 vanuit Almere de wijk Vierhoven in Naarden niet meer aandoet, stelt u voor om lijn 
110/210 een omweg te laten maken langs de Koningin Wilhelminalaan en daar een halte aan te 

leggen. Wij adviseren positief op dit voorstel.  
 
Wat betreft lijn 320 gaan wij er van uit dat de knoop op Muiden P&R met de R-net lijnen uit en naar 
Almere gehandhaafd blijft.  
 
  
met vriendelijke groet, 
Namens het Rocov-NH  
 
 
                                                                                              Ludolf Maat, secretaris 
cc: provincie Noord-Holland,  mw A Hartman   
cc: Connexxion         mw L  Steur  

mailto:secretariaat@rocov-nh.nl

