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Geachte college,

Eind 2015 hebben wiJ op uitnodiging van uw college een raactie gegevan op de concept-vlsie busvervoer
Almere 2018-2027. Alle reacties heefr u Bamengevoegd in de'Nota van Reactie en beantwoording'die wiiog 12
oktober ã)15 van u hebben ontvangen. Ten aanzien van onze reactie voor behoud van sneluogbus 150 heeñ u
destijds geantrr,loord dat u kiest voor h€t schrappen van de spitsverbindlng met Utrecht do Uithof vanwege het
feit dat er met het beschikbare budget mirder vervoer is in te kopen. En dat deze liJn nu rijdt als een
snelwegbus ploþroiect met çecilTek budget van l&M. U erkent de polsntie van deze verbinding en wil de liln
graag behouden mits er aanvullende middelen beschikbaar komen (zoale verwoord in een van de
uitbreidíngsopties) in het bostek.

Onze rsaclis concentreert zich nogmaals op de toekomst van sneldiensüijn 150 Almere - Utrecht De Uithof.
Deze lijn behoort tot de scope van uw concessis. maar de liJn is in ur visie nu opgenomen als 'uitbreidingsopt¡e'
en hesfr aen lage prioriteit en zal zonder aanvulþnde financiåle middelen niet in uw aanbesteding worden
opgenomen. Op uw initiatief hebbsn wii nog met u overleg gehad om orntrent behoud van deze snelwegbus {in
ieder geval de komende 4 þar) om daarmee deze lijn op te kunnen nam6n in uw aanbesteding.

Vanuit ons provinciaal bereikbaarheidsoogpunt ten aanztøn van het ondasten van de autospits en het faciliteren
van extra drukte door frcrenzen/studenten in Utrecht De Uithof is het wenselijk met deze snehregbus door te
gaan. Echter vanuit vervoerkundþe kostenðaten oogpunt bllikt deze anelwegbus een lage vervoerwaarde heefr
(met relatief veel studenten en dus nninig llle miidend SedraS mat auto's), hoge kosten (€750.000 op jaarbasis)

en eên lage kosten dekkingsgraad (20o/ol. Zoals wij u reeds hebben medegedeeld zullen wlj op grond hiervan
dus geen bijdrag€ leveren aan de êxlra exploitaüekosfien van deze l[n. Wü zijn van mening dat wij deze
middelen elders beter kunnen inzetten. Daarmee kunnen wa ook instemmgn met het opnemen van deze lijn ale
'uitbreidingsoptie'. We hopen dat door een gunstige aanbesteding deze lljn hiordoor behouden kan blijven.

Wij venrachten u hiermes voldoende te hebben geinficrmeerd.

Hoogacñtend,
gedeputeerde stat€n van Utrecht,
namens hen,

d¡s. A. A. Brombacher,
Teamleider Ov-Erploitatie
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