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Betreft: Vaststelling Vervoerplan Noord-Holland Noord per 22 juli 201 8 

Geacht college, 

In reactie op uw zienswijze van d.d. 30 november 2017 op het Vervoerplan 
voor de concessie Noord-Holland Noord per 22 juli a.s., willen wij u hierbij 
informeren over ons besluit om dit voornoemde Vervoerplan van 
Connexxion, inclusief het addendum van 17 februari jl., vast te stellen. 
Onze vaststelling is onder het voorbehoud dat Provinciale Staten op 23 
april a.s. in meerderheid instemmen met de toewijzing van de benodigde 
financiële middelen. Het volledige addendum op het Vervoerplan is u 
reeds (d.d. 18 februari 2018), via uw ambtelijke contactpersoon, per e-
mail toegezonden door Connexxion. 

Het addendum op het Vervoerplan van de nieuwe concessie Noord-
Holland Noord per 22 juli 2018 bevat de volgende zaken: 

1. Een inhoudelijke uitwerking van alle ontvangen bezwaren en/of 
wensen uit zowel de gemeentelijke zienswijzen als het advies van 
de reizigersbelangenorganisatie, het Rocov NH, die de provincie 
en/of Connexxion hebben ontvangen n.a.v. het Vervoerplan. Alle 
bezwaren/wensen zijn tevens voorzien van een onderbouwing van 
Connexxion t.a.v. haalbaarheid en/of wenselijkheid van een 
daadwerkelijke uitvoering van een gewenste wijziging op het 
oorspronkelijke aanbod van Connexxion; 

2. Een inhoudelijke uitwerking van enkele wensen die door de PvdA 
fractie zijn voorgesteld in de statencommissie Mobiliteit 8i 
Financiën op 22 januari j l . Tijdens deze commissie is hiervoor 
brede steun uitgesproken van de overige fracties. Het betreffende 
voorstel is te downloaden van de website van de Provincie Noord-
Holland onder 'Agendastukken commissie M&F'. Op 23 april a.s. 
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zullen Provinciale Staten besluiten over de toewijzing van het 
benodigde budget voor het uitvoeren van deze voorstellen. 

In voorbereiding op het addendum heeft Connexxion overleg gevoerd met 
de provincie waarbij alle gewenste aanpassingen allereerst zijn 
beoordeeld op de omvang van het reizigersbelang in zowel kwantitatieve 
als kwalitatieve zin. Naast het reizigersbelang is tevens beoordeeld op de 
mate waarin een gewenste aanpassing impact heeft op het beschikbare 
exploitatiebudget van de provincie. Tot slot is ook rekening gehouden met 
eventueel vereiste extra bedrijfsmatige investeringen voor Connexxion als 
gevolg van een gewenste aanpassing. 

Op basis van de hiervoor aangegeven methodiek van beoordeling hebben 
wij de onderbouwing van Connexxion, zoals weergegeven in het reeds 
eerder naar u toegezonden addendum op het Vervoerplan van de 
concessie Noord-Holland Noord per 22 juli 2018, als voldoende 
beoordeeld. 

Het nieuwe aanbod voor het buslijnennet zal na besluitvorming van 
Provinciale Staten op een publieksvriendelijke wijze worden gepubliceerd 
op de website van Connexxion. Mocht de besluitvorming van Provinciale 
Staten tot nieuwe wijzigingen leiden voor het lijnennet van de concessie 
Noord-Holland Noord, dan zullen wij u hierover uiteraard informeren. 

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

Sectormanager Mobiliteit 
dhr. Ir. P.P.N.M. Horck 

Deze briefis digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Kopie aan: 

Raad van Bergen 
Postbus 175 
1860 AD BERGEN 
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zullen Provinciale Staten besluiten over de toewijzing van het 
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Onderwerp : Reactie op concessie Noord-Holland Noord 2018-2028 
 
 
Geachte mevrouw,
 
 
Op 3 oktober 2017 hebben wij (ambtelijk) een toelichting gekregen op de Concessie OV 
Noord-Holland Noord 2018-2028, die op 5 juli 2017 aan Connexxion is gegund. Deze 
toelichting werd door vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland en Connexxion 
gegeven. Tijdens deze bijeenkomst werd aangegeven dat wij uiterlijk 2 december a.s. onze 
reactie kunnen indienen. Met deze brief maken wij gebruik van deze mogelijkheid. 
 
 
Algemeen 
Het valt ons op dat bij de nieuwe concessie vooral is ingezet op het versterken van de 
huidige ‘stroomlijnen’. Deze rendabele lijnen worden veelal verbeterd door een hogere 
frequentie aan te bieden met goede overstapmogelijkheden op de trein. Op zich is dat 
natuurlijk goed. Wat wij echter zorgwekkend vinden is dat deze ontwikkeling ten koste gaat 
van minder rendabele lijnen. En hoe begrijpelijk het ook is om in dergelijke lijnen ‘te snijden’, 
wij vinden dat niet verstandig. Ten eerste gaat dit naar onze mening ten koste van het 
totaalproduct. Op korte termijn zal het snijden in ‘eigen vlees’ financieel gunstig kunnen 
uitvallen maar op langer termijn is het risico dat het product uiteindelijk slechter wordt. Wij 
verwachten dat hierdoor huidige reizigers zullen overstappen op de auto. Zoals u weet is het 
erg lastig om deze reizigers terug te winnen. 
Daarnaast is het openbaar vervoer in beginsel een voorziening die niet per definitie rendabel 
c.q. winstgevend moet zijn. Het is bedoeld als een basisvoorziening voor mensen die om 
uiteenlopende redenen geen gebruik willen, of vooral kunnen, maken van andere 
vervoerswijzen. Niet voor niets verzorgde oorspronkelijk de overheid dit vervoer. 
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Lijndienst 164 
U heeft inmiddels uit de kranten kunnen vernemen dat binnen de gemeentes Bergen en 
Castricum er een grote ongerustheid is ontstaan omdat lijndienst 164 (Station Castricum – 
Egmond aan Zee) niet in de concessie is opgenomen. Hiermee komt een, voor onze 
gemeentes, belangrijke verbinding te vervallen. De busdienst vervult een belangrijke functie 
voor vooral sociale contacten en vervoer van scholieren naar het voortgezet onderwijs in 
Castricum. Er wordt in de nieuwe concessie geen reëel alternatief voor deze groepen 
geboden. Voortaan moet men via Station Alkmaar of station Heiloo naar station Castricum 
reizen, waarbij men een behoorlijk stuk omrijdt en men bovendien twee keer moet 
overstappen. Ook zijn de kosten hoger. 
 
Volgens het PVE van de concessie moet kernen met meer dan 1.000 inwoners die thans zijn 
voorzien van een busdienst, ook in de nieuwe concessie worden voorzien van busvervoer. In 
de spits minimaal één keer per uur met een vaste dienst. Daarbuiten mag het ook flexibel 
zijn. Deze criteria gelden onder andere voor de kernen Bakkum en Egmond Binnen, die nu 
nog worden bediend door buslijn 164. 
Egmond Binnen wordt op dit moment ook bediend door buurtbus 408, tussen Egmond aan 
Zee en Heiloo. Deze blijft bij de concessie bestaan, waarbij de bediening wordt verruimd 
naar avonduren en zaterdagen. Op de overige momenten wordt Overal Flex ingezet, waarbij 
men alleen van Egmond Binnen naar Heiloo kan reizen. Met deze bediening wordt geen 
goed alternatief aangeboden voor de huidige lijndienst 164. 
Bakkum krijgt helemaal geen vaste bediening meer. Men kan enkel gebruik maken van 
Overal Flex, waarbij alleen van en naar Castricum kan reizen. Alleen gedurende de 
zomervakantie kan men gebruik maken van de zomerdienst maar de daarvoor geldende 
tarieven zijn niet concurrerend: zie zomerdienst. Ook voor Bakkum is het nieuwe aanbod 
geen reëel alternatief voor lijndienst 164. 
 
Met deze brief pleiten wij uitdrukkelijk voor het behoud van lijndienst 164, of anders om een 
beter alternatief aan te bieden voor reizigers tussen Castricum en Egmond aan Zee. 
 
 
Zomerdienst 
In de huidige concessie rijdt er in de zomerperiode (gedurende in totaal ruim zes weken) 
gegarandeerd een lijndienst richting Castricum aan Zee (vanaf station Castricum) en Bergen 
aan Zee (vanaf Alkmaar). Respectievelijk de lijndiensten 868 en 6. Beide gemeenten 
Castricum en Bergen hebben overigens vaker verzocht deze periode te vergroten, omdat 
blijkt dat het toeristische seizoen ook langer wordt. Was deze voorheen nog tot het 
zomerseizoen beperkt, tegenwoordig begint de echte drukte al in april en blijft het druk tot 
september/oktober. Niet voor niets dat de Vereniging Buurtbus Bergen om een vierde 
buurtbus heeft verzocht om tijdens vrijdagen, zaterdagen en vakantieperiodes (van zowel 
Nederland als Duitsland) voldoende capaciteit te hebben voor alle reizigers. 
 
In het nieuwe aanbod van Connexxion is het aanbieden van de zomerdienst een ‘extraatje’. 
Ze is niet verplicht om voor vervoer naar de beide stranden te zorgen. Voor het komende 
seizoen (en wij veronderstellen ook dat dit in ieder geval voor 2019 geldt) is de zomerdienst 
gegarandeerd. Reizigers moeten daarvoor wel € 5,- betalen voor een enkele reis. Dat is een 
forse verhoging van het huidige (zone) tarief. Wij vrezen dan ook dat de zomerdienst 
hierdoor niet meer aantrekkelijk is voor bezoekers van beide stranden. Dit staat haaks op 
ons gezamenlijke streven om goede alternatieven aan te bieden voor het autoverkeer naar 
het strand. 
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Wij zien graag dat het openbaar vervoer richting de stranden van Castricum aan Zee en 
Bergen aan Zee, ook qua prijsstelling, op minimaal hetzelfde niveau blijft als de huidige 
situatie. Wij treden daarom graag met u in overleg om de mogelijkheden daarvoor te 
bespreken. 
 
 
Lijndienst 151/155 
In de zomer van 2016 heeft Connexxion, mede op verzoek van Ondernemers Duindorp 
Schoorl, besloten om lijndienst 151 (Alkmaar - Petten - Julianadorp) te splitsen in de 
lijndienst 151 en een lijndienst 155. Lijndienst 151 blijft de oorspronkelijke route rijden via de 
Voorweg richting Petten en v.v., waarbij het centrum van Schoorl niet wordt aangedaan. 
Lijndienst 155 gaat in Schoorl wel via het centrum, waarna deze richting Petten rijdt v.v. Dit 
gebeurt ‘om en om’. Wij hebben positieve berichten ontvangen over deze verandering en zijn 
daar blij mee. 
 
Wij zijn dan ook onaangenaam verrast dat in de nieuwe concessie lijndienst 155 weer komt 
te vervallen. Lijndienst 151 blijft daarentegen bestaan, waarbij de bediening in de ochtend- 
en avondspits wordt verhoogd naar 4 bussen per uur. Dat laatste is natuurlijk fijn, maar gaat 
ten koste van de bediening van het centrum. 
Het centrum van Schoorl en het aangrenzende duingebied (waaronder het landelijke 
bekende ‘Klimduin’) is een belangrijke toeristische trekker. Wij zien dat hierdoor de druk op 
het gebied als gevolg van parkerende auto’s groot is geworden. In onze strijd om dit 
probleem te verkleinen is de inzet van alternatieve vervoersmiddelen een belangrijke. De 
huidige lijndienst 155 speelt in onze visie daarbij een belangrijke rol. 
 
Gezien het belang van lijndienst 155 voor het centrum van Schoorl verzoeken wij u 
uitdrukkelijk het laten vervallen van deze lijn te heroverwegen c.q. de busdienst door Schoorl 
op dezelfde manier te organiseren als thans het geval is. Dat wil zeggen dat de bus om en 
om via de Voorweg en via het centrum rijdt. 
 
 
Vervolgproces 
Wij worden graag op de hoogte gehouden over het vervolg van het proces om te komen tot 
het definitieve vervoerplan. In het bijzonder de mogelijke wijzigingen op het concept 
Vervoerplan v.w.b. de gemeentes Castricum en Bergen in het algemeen en v.w.b. de 
genoemde busdiensten in het bijzonder. Uiteraard zijn wij bereid om met u van gedachten te 
wisselen over de mogelijkheden om het vervoer te verbeteren. 
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Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Rienk van der Meer, beleidsmedewerker 
van het team Beleid en beheer via telefoonnummer 088 909 7653. Wilt u bij correspondentie 
het kenmerk 17uit04765 vermelden? 
 
 
 

 

Hoogachtend, 
namens het college van Bergen 
 

M. Mandaat  
Mandaat ondertekenen 
 

 

 
 
 
  namens het college van Castricum 
 
 
 
 
  M. Steeman 
  Wethouder 
 
 


	Zienswijze_S_18ip.00796_1
	Reactie op concessie Noord-Holland Noord 2018-2028_S_17uit04765_2

