Aan Keolis

Advies
wijziging route buurtbus 522 in Weesp.
Alkmaar, 6 februari 2022
Op 16 december kregen we uw bericht over een aanpassing van de route van buurtbus 522.
Ons antwoord laat helaas ongebruikelijk lang op zich wachten. Dat houdt verband met het feit dat
niet alle leden van onze gebiedskamer zich capabel genoeg vonden om hierover te oordelen. Dat
had geen reden moeten zijn om niet eerder te reageren, waarvoor onze excuses.
We zijn blij dat u ons over de concessiegrens heen, toch om advies hebt gevraagd.
Voor ons zijn zowel de varianten 1 en 2 gunstig voor veel reizigers en goed voor een dienstregeling
zonder veel vertraging.
Variant 1 ontsluit een grote woonwijk waar nu nog geen OV is, maar kan niet voorzien in het
verbinden van deze wijk met het centrum. Hinder door brugopeningen is in deze variant het kleinst,
en de besparing op rijtijd (wat het doel is) het meest zeker.
Variant 2 komt dichter bij het centrum dan variant 1, en kan gebruik maken van haltes die er al zijn
voor de bestaande lijnen 49 en 106. Deze variant is daarom zonder veel wijziging in de
infrastructuur door te voeren.
Beide genoemde varianten komen bij een school, maar het zal van de dienstregeling afhangen of de
buurtbus bij slecht weer enkele scholieren naar school kan brengen.
Wij adviseren positief op variant 1, maar hebben geen bezwaar tegen variant 2. Variant 2 is het
gemakkelijkst in te voeren. Mocht blijken dat de rijtijdwinst minder is dan nu berekend, dan
adviseren we om alsnog voor variant 1 te kiezen.
Voor ons het ook belangrijk wat de voorkeur is van de leden van de beoogde buurtbus.
Met vriendelijke groet,
Rocov-NH
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Het Rocov-NH geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Provincie Noord Holland en aan vervoerders
namens de reizigers met het openbaar vervoer.
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