
Geacht Griffiebureau, 

Onderstaande email en brief naar de Vervoerregio hebben wij vandaag verstuurd naar wethouder de  

heer Robbert Berkhout. 

Gaarne verzoeken wij u deze email en brief aan de Vervoerregio ook in cc te verzenden naar de leden  

van de Commissie Beheer. 

Bij voorbaat dank daarvoor. 

Vriendelijke groet, 

Platform Buskruit, 

Menno Maas 

 

From: M. Maas  

Sent: maandag 10 mei 2021 10:54 

Subject: brief Platform Buskruit aan Dagelijks Bestuur en Regioraad Vervoerregio Amsterdam 

Geachte heer Berkhout, beste Robbert, 

In de Commissie Beheer-vergadering van 8 april j.i. is onder punt III3.1. een Raadsinformatiebrief  

geagendeerd terzake de College-reactie op OV-concessies en eindconcept Vervoerplannen 2022 HIJ 

en AML. 

Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat deze College-reactie een vrij algemene strekking 

heeft en dat helaas niet opnieuw de gelegenheid ten baat is genomen om de grote en acute 

problematiek van de dubbeldekker touringcars op lijn 346 te adresseren.  

Voor bewoners, ondernemers, wijkraden en Platform Buskruit is het onbegrijpelijk dat Connexxion 

het afgelopen jaar tijdens de afschaling van het netwerk gewoon heeft doorgereden met deze  

dubbeldekkers terwijl een vervoersvraag, ook in de ochtendspits, geheel ontbrak. Ook een oplossing,  

door de koppeling met de voorlopig stopgezette lijn 244, lijkt voorlopig niet in zicht en dat is ons 

inziens onacceptabel. Vandaar dat wij bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur en de Regioraad 

van de Vervoerregio Amsterdam hebben verstuurd. Ook zullen wij tijdens de Regioraad-vergadering 

van 18 mei a.s. weer inspreken op dit punt. Wij menen dat het huidige momentum van een post-

COVID te operationaliseren reset van het OV-netwerk binnen de concessie AML een uitgelezen kans 

is om en een toekomstbestendig netwerkaanbod te realiseren en tegelijkertijd de inzet van 

dubbeldekkers uit onze Haarlemse binnenstad te weren. In onze brief aan de Vervoerregio dragen 

wij ook een aantal oplossingen daartoe aan. 

Bij deze verzoeken wij u dringend om een onderhoud over deze al 3.5 jaar durende grote 

problematiek om te bezien hoe Gemeente en bewoners, ondernemers, wijkraden, Platform Buskruit 

tezamen een versnelling van mogelijke oplossingen kunnen bereiken. De overlast en 

verkeersonveiligheid heeft inmiddels lang genoeg geduurd ! 



Een kopie van deze email en brief aan de Vervoerregio hebben wij ook verstuurd naar de leden van 

de  

Commissie Beheer. 

In afwachting van uw reactie, 

Vriendelijke groet, 

Platform Buskruit, 

Menno Maas 


