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Advies over de dienstregeling 2022  
in de concessie Noord-Holland Noord.   
 
 
Geachte heer Ouwehand, 
  
We ontvingen van u ter advisering de concept dienstregeling 2022 voor de concessie Noord-Holland 
Noord.  
 
Het gaat bij de wijzigingen hoofdzakelijk om aanpassingen in verband met de gewijzigde tijden van 
de NS-lijn Hoorn – Alkmaar – Beverwijk.  
Er zijn op dit traject geen buslijnen die specifiek op deze NS-lijn aansluiten, behalve in Obdam.  
 
U stelt na overleg met de buurtbusvereniging voor om de diensten van de buurtbuslijn 409 een 
kwartier te vervroegen, zodat er meer scholieren dan nu op tijd met het OV op school kunnen zijn. 
Hierover adviseren wij dan ook zonder meer positief. Het zal hopelijk een gunstig effect hebben op 
de vervoercijfers.  
Wij delen de bezorgdheid die bij buurtbus 409 leeft over lage vervoercijfers. Dit kan voor een deel 
veroorzaakt worden door het ontbreken van een patroonmatige uurdienst. Bij twee andere 
buurtbuslijnen die een onregelmatig patroon hadden namen de vervoercijfers aanmerkelijk toe na 
invoering van een strakke uurdienst.  
De huidige route van lijn 409 laat helaas niet veel ruimte voor een uurdienst.  
 
De eerste rit van lijn 417 komt nu rond 08:00 uur aan in Schagen, voor scholieren een gunstige tijd. 
In het voorstel voor 2022 komt deze rit nu een kwartier eerder aan. Voor scholieren is dat nadelig. 
We zien echter geen gemakkelijke oplossing hiervoor.  
 
We adviseren positief op de aanpassingen op de lijnen 417 en 617 en waarderen uw inzet om tot een 
goede aansluiting in Obdam te komen.   
Verder stellen we het op prijs dat de eerste rit van lijn 412 iets is vervroegd om een betere 
aansluiting in Hoorn te geven.  
We lazen met instemming dat de dienstregeling van de lijnen 3, 4 en 162 vooralsnog niet gewijzigd 
wordt. 
 
Graag overleggen we met u op een gebiedskameroverleg hoe we de procedure van wijzigingen van 
vervoerplan en dienstregelingen in de loop van 2022 vorm kunnen geven.  
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het Rocov-NH  
 
 
      Ludolf Maat, secretaris 
 
 
cc: provincie Noord-Holland,  mw R Hogervorst,  dhr L Warmerdam 
cc: Connexxion            mw P Wortel   
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