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Onderwerp: beperking dienstregeling bus 75
Toelichting bij de vragen:

In de IJmuider Courant van dinsdag 25 juni is in een artikel uiteengezet dat buslijn 75 alleen in de
zomervakanties doorrijdt naar IJmuiden aan Zee. Haarlemmers zouden, in tegenstelling tot Amsterdammers,
niet naar het IJmuiderstrand willen.
Voor de gemeente Velsen is het strand een van de toeristische trekpleisters. De ontwikkeling van het strand,
door bijvoorbeeld het Pieter-Vermeulen-Museum hier een plaats te geven, moet de aantrekkingskracht nog
meer vergroten. Een goede bereikbaarheid van het strand is voor toerisme essentieel. Openbaar vervoer
moet voor deze bereikbaarheid een belangrijke plaats innemen. Het beperken van de dienstregeling van lijn
75 draagt hier niet aan bij. Lijn 82 rijdt volgens het krantartikel weliswaar naar het strand, maar dat is geen
uitnodigende verbinding voor een groot deel van de potentiële strandbezoekers.
Naar aanleiding van dit besluit stel ik de volgende vragen aan het college van de gemeente Velsen.
Vraag 1
Wat is het standpunt van het college over het voornemen van Connexxion om de dienstregeling voor lijn 75
te beperken?
Antwoord vraag 1
Het college betreurt elke beperking van buslijnen en dienstregeling, maar heeft ook begrip voor de noodzaak
om te snijden in laag bezette lijnen, in dit geval het laatste deel van buslijn 75 tussen Dennekoplaan en
IJmuiden aan Zee. Wel heeft het college moeite met de beperking tot alleen de zomervakantie, omdat ook in
het voorseizoen meer behoefte is om naar het strand te gaan.
Vraag 2
Welke actie onderneemt het college om het strand met openbaar vervoer goed bereikbaar te houden?
Antwoord vraag 2
In reactie op het concept-vervoerplan Haarlem-IJmond voor 2014 heeft het college bij de provincie NoordHolland, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in onze regio, aangegeven zich niet te kunnen vinden in
de voorgestelde beperking voor het laatste deel van buslijn 75. Naar aanleiding hiervan heeft bestuurlijk
overleg plaatsgevonden tussen gemeente en provincie, waarbij is afgesproken dat de provincie met een
voorstel komt voor een ruime zomerperiode. Dit voorstel is inmiddels bekend en betreft de periode van
meivakantie tot en met zomervakantie 2014 (28 april t/m 17 augustus), dagelijks 2x per uur door naar het
strand. Na 17 augustus beginnen de scholen weer, maar in de weekenden t/m 31 augustus blijft lijn 75 nog
wel 2x per uur naar het strand rijden. Daarna neemt de vervoersvraag aanzienlijk af. Buiten het seizoen is de
bediening van het strand met buslijn 82 ruim voldoende. Het college vindt deze motivatie acceptabel en heeft
daarom aangegeven akkoord te gaan met het voorstel. Na afloop wordt met een evaluatie vastgesteld of er
nog wijzigingen nodig zijn voor het jaar erna.
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