Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2013-99
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 23 december 2013
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Buslijn 241 Wijk bij Duurstede - Utrecht
Vraag: Sinds 8 december jl. rijdt de snelle lijndienst 241 niet meer van Wijk bij Duurstede
naar Utrecht Centraal Station (zie toelichting). Bent u het met diverse (bus)reizigers en de
PCG eens dat het schrappen van deze snelle lijndienst 241 een ‘stap terug’ is? Er is toch
hoogwaardig (dus ook snel!) openbaar vervoer nodig om de mensen vanuit de auto in de bus
te krijgen? Gaat u hierover in overleg met Qbuzz en gaat u zich inspannen om de snelle
lijndienst van Wijk bij Duurstede naar Utrecht Centraal weer in ere te herstellen? We moeten
toch voorkomen dat de mensen om deze reden ‘gedwongen’ worden weer in de auto te
stappen?
Antwoord:
Van belang is om allereerst aan te geven dat de gemeente Wijk bij Duurstede (zowel
ambtelijk als bestuurlijk) niet betrokken is bij de aanbestedingen van of belangrijke
wijzigingen bij het busvervoer in de regio. Verantwoordelijk voor het openbaarvervoer
op de lijnen tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht is het Bestuur Regio Utrecht (BRU).
Volgens de internetsite van het BRU is op 8 december jl. na een lange voorbereiding en
met inspraak voor reizigers en organisaties zoals de BRU-gemeenten en het ROCOV
(Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer), een nieuwe
dienstregeling ingegaan. Het is goed om hier te melden dat naast het verlies van lijn 241
er in de daluren een kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden door een
frequentieverhoging van lijn 41 die nu in de daluren vier keer per uur rijdt. Het
ROCOV heeft overigens ingestemd met bovengenoemde wijzigingen.
Een en ander wil niet zeggen dat gebruikers van het busvervoer geen problemen
kunnen ervaren. Vaak blijkt in de praktijk of een en ander goed werkt en aanpassingen
noodzakelijk zijn. Het college betreurt het opheffen van de spitslijn overigens wel en wij
zullen de door u genoemde klachten ten aanzien van de nieuwe dienstregeling
doorsturen naar het BRU met het dringende verzoek hier aandacht aan te schenken.
Dat doen wij overigens ook met andere meldingen. Wij verzoeken u de personen die
zich bij u hebben gemeld met klachten over het openbaar vervoer eveneens door te
verwijzen naar het BRU.
Datum: 10 januari 2014
Jan Burger,
namens het college van burgemeester en wethouders.
Tijd: 1,5 uur

