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

    Alkmaar 20 januari 2021 
 
 
 
Advies over het transitieplan -15%  2021  
concessie Gooi en Vechtstreek   
 
 
 
Geachte heer Oosting,  
 
 
Wij ontvingen van u ter advisering een transitieplan met maatregelen om tijdelijk 
5% of 15% te besparen tijdens de corona-crisis, en plannen om ook los daarvan tot 
structurele besparingen te komen.  
 
We hebben daar tijdens een virtuele bijeenkomst over kunnen overleggen. We 
danken u voor de toelichting die u daarbij hebt gegeven.  
 
In uw transitieplan noemt u een aantal lijnen waarover we al eerder hebben 
geadviseerd. De wijzigingen zijn op 3 januari al ingevoerd.  
 
Verder vraagt u advies over verdergaande afschaling tot samen 15%.   
Een aantal maatregelen zijn tijdelijk van aard en zullen ongedaan gemaakt worden 
als de noodzaak tot afschaling vervalt. Wij adviseren niet negatief over deze 
maatregelen.  
 
Er staan echter 13 maatregelen in die u structureel noemt. Dat zou kunnen 
betekenen dat die bedieningstijden en frequenties blijvend zijn en dus niet weer 
zullen terug komen.  
Wij zijn het daarmee niet eens. We hopen dat u bedoelt dat terugkeer naar de 
frequenties van voorheen afhankelijk is van de invulling van fase twee van de 
komende concessie. De inzet van deze DRU’s voor vormen van aanvullend vervoer 
is immers nog niet geregeld. Wij vinden daarom een indeling in “tijdelijk” en 
“onbepaald” juister. Mits u het woord “structureel” vervangt door “onbepaald”, 
adviseren we ook over deze maatregelen niet negatief.  
 
Er is één lijn waarbij we adviseren niet te wachten totdat duidelijk is welke vorm 
van aanvullend vervoer er in de tweede fase van de concessie geboden wordt. Het 
betreft lijn 3 van station Hilversum naar ziekenhuis Tergooi Hilversum. U stelt voor 
om wegens geringe vraag de frequentie terug te brengen tot eens per uur. Dat zal 
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een verdere daling van de vraag inzetten. We pleiten voor een andere insteek, 
wellicht al vooruitlopend op het aanvullend vervoer van fase twee. We stellen voor 
dat lijn 3 omgezet wordt in een pendeldienst met een minibus of een 8-
persoonsbusje in bijvoorbeeld een regelmatige kwartierdienst tussen station 
Hilversum via station Hilversum Sportpark naar ziekenhuis Tergooi. De uitwerking 
daarvan zal samenwerking en overleg vergen met het ziekenhuis (dat ook al een 
pendelservice aanbiedt) , de gemeente en wellicht lokale vervoerders of 
vrijwilligers.  

 
 
met vriendelijke groet, 
Namens het Rocov-NH  
 
                                                                                    Ludolf Maat, secretaris 
 
cc: provincie Noord-Holland,  mw A. Beelen, dhr R Verkaik, dhr L. Warmerdam,  
cc: Connexxion         mw C Verheugen, dhr R. Hijman  
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