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DATUM 
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UW BRIEF VAN 
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2-3-2021 
82203489 
26-1-2021 
821F4345 

Geachte mevrouw Poppe, 

DOMEIN 

CONTACTPERSOON 

DOORKIESNUMMER 

E-MAILADRES 

Mobiliteit 
Hans Schoen 
06 18 300 568 
Hans. schoen@provincie-utrecht.nl 

ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Beantwoording schriftelijke vragen ex. art.47 RvO m.b.t. 
dienstregeling lijn 11 en bediening Vleuten 

Toelichting: 
De dienstregeling van lijn 11 is gewijzigd. 
Dat niet elke wijziging een verbetering is, wordt hier wel duidelijk. Een belangrijk deel van Vleuten wordt niet 
meer bediend. De bussen vertrekken over het algemeen te vroeg. Zie het begeleidend schrijven. 
Wij hebben de volgende vragen: 

1. "Bent u het met ons eens dat als er vragen zijn over de nieuwe dienstregeling dat er naar gekeken 
moet worden?" 

Antwoord:. 
Ja, alle vragen krijgen altijd een antwoord van ons of de vervoerder. 

2. "Bent u bereid om een dienstregeling terug te draaien wanneer blijkt dat het niet werkt zoals 
verwacht?" 

Antwoord: 
Wij zijn tijdens de looptijd van het vastgestelde vervoerplan altijd alert op signalen uit de praktijk, om 
die reden monitoren vervoerders in opdracht van Gedeputeerde Staten de effecten van wijzigingen in 
de dienstregeling. Indien nodig worden oneffenheden aangepast of kleine wijzigingen doorgevoerd. 
Vanaf 14 februari 2021 zijn er wijzigingen in de dienstregeling van lijn 11 doorgevoerd, omdat in de 
praktijk bleek dat de rijtijden te ruim waren. Door die aanpassing rijden bussen vanaf 14 februari 2021 
daarom meer op tijd. Dit hebben wij ook laten weten aan de reiziger genoemd in het door u 
bijgevoegde begeleidend schrijven. 
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3. "Bent u het met ons eens dat ook hier ouderen en minder mobiele mensen er minder 
vervoersmogelijkheden door hebben gekregen?" 

Antwoord: 
Wij zijn het hier niet mee eens. Sinds medio december 2020 rijdt lijn 11 in Vleuten de route via de 
Schoolstraat en lijn 127 de route via Hindersteinlaan - De Tol - De Reit - Vrijthof. Lijn 11 rijdt alleen op 
werkdagen en niet in het weekend. Lijn 127 rijdt op elke dag van de week. Door de routes van de lijnen 
11 en 127 om te wisselen wordt de gehele week een groter deel van Vleuten bediend. Daarnaast geeft 
de routewijziging de mogelijkheid om lijn 11 sneller te laten rijden waardoor aansluitingen op de trein in 
Maarssen gemakkelijker gehaald worden. 

Deze wijzigingen zijn afgestemd met het reizigersplatform van het OV in onze provincie, ons wettelijk 
adviesorgaan ROCOV Utrecht. 

4. "Bent u het met de schrijver eens dat de route eenvoudig kan worden teruggedraaid door de routes 
van lijn 11 en 127 weer om te wisselen?" 

Antwoord: 
Wij zijn het hier niet mee eens. Zie ook de beantwoording op vraag 3. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voor · 

~ 

Knol-van Leeuwen 
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