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Toelichting bij de vragen:

Vandaag heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland besloten de FFF niet opnieuw aan
te besteden, waardoor deze openbaar vervoer voorziening m.i.v. 1-1-2014 ophoud te bestaan. Hiermee stopt
een goede west-oost verbinding tussen Velsen en Amsterdam.
Bewoners van de gemeente Velsen zijn hierdoor aangewezen op andere vormen van (openbaar) vervoer.
Op dit moment is de oost-west Velsen-Amsterdam verbinding per openbaar vervoer mogelijk per bus. Lijn 75
zal t.z.t. omgezet worden als HOV, maar deze verbinding loopt over Haarlem en zal daardoor niet dezelfde
tijdswinst bieden als de FFF. Het opwaarderen van lijn 82 tot een Regionet verbinding levert wellicht een
goed alternatief voor de FFF.
Dit vraagt wel een investering in goede doorstromingsmaatregelen, een (deels) vrije busbaan en het
omzeilen van files op de N202. Financieel moet hiervoor bij de provincie ruimte zijn als gevolg van de
besparing op de FFF. Een goede verbinding door het opwaarderen van lijn 82 tot een volwaardige
Regionetverbinding heeft het bijkomende voordeel op dat het een aansluiting biedt op het belangrijke
overstapstation Sloterdijk.
Naar aanleiding van dit besluit stel ik de volgende vragen aan het college van de gemeente Velsen.
Vraag 1
Is het college gekend in het voornemen van GS om de FFF te beeindigen?
Antwoord vraag 1
Het college is door de provincie op de hoogte gebracht van het feit dat onderzoek werd gedaan naar het wel
of niet opnieuw aanbesteden van het contract voor de FFF per 1 januari 2014. In het uiteindelijke voornemen
van GS is het college niet gekend.
Vraag 2
Wat is de reactie van het college op dit besluit?
Antwoord vraag 2
Het college is uiteraard niet gelukkig met de keuze die is gemaakt. De Fast Flying Ferry is een mooie manier
van openbaar vervoer over water.
Wij zien echter ook dat de provincie jaarlijks een zeer hoge exploitatiebijdrage heeft moeten leveren en dat
deze nog groter zou moeten worden nu de reistijd langer is geworden en het aantal reizigers is afgenomen.
Vraag 3
Gaat het college nog een poging doen om het besluit ongedaan te maken? Zo ja, welke argumenten wil het
college daarvoor aandragen; zo nee, om welke reden ziet het college daar vanaf?
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Antwoord vraag 3
Het college heeft reeds in een eerder stadium aan de provincie duidelijk gemaakt veel waarde te hechten
aan de FFF. Gezien de vele reacties uit de samenleving zal opnieuw worden aangedrongen op het in de
vaart houden van de FFF.
Vraag 4
Wat is de mening van het college over een goed alternatief voor de FFF?
Antwoord vraag 4
De buslijnen 82 en 75/277 en de treinverbindingen via de Velsense stations zijn, in combinatie met
voortransport en aansluitend openbaar vervoer reeds in de huidige situatie concurrerend in reistijd met de
FFF of, afhankelijk van herkomst en bestemming, zelfs sneller. Voor de buslijn 75/277 wordt zoals bekend
gewerkt aan een nog snellere en betrouwbare verbinding (R-netlijn Haarlem-IJmuiden). Ook voor buslijn 82
willen wij aandringen op versterking van deze lijn.
Vraag 5
Welke maatregelen en voorzieningen gaat het college verlangen van de provincie om een goed alternatief te
bieden voor het openbaar vervoer in de west-oost-as.
Antwoord vraag 5
Wij zullen in overleg treden met de provincie over welke maatregelen mogelijk zijn om buslijn 82 te
versterken.
Vraag 6
Het stoppen van de FFF raakt de gemeenten Velsen en Amsterdam direct. Stemt het college t.a.v. dit
onderwerp af met de gemeente Amsterdam.
Antwoord vraag 6
Het college stemt t.a.v. dit onderwerp niet alleen af met de provincie, maar ook met de gemeente
Amsterdam. Van zowel de gemeente als de stadsregio Amsterdam is bekend dat zij de FFF een mooie
verbinding vinden, maar geen bijdrage willen leveren aan het in stand houden hiervan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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