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Betreft: Gevolgen van de sluiting Velsertunnel voor het busvervoer
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Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u hierbij ons besluit van 1 6 februari
2016 inzake het Vervoerplan van Connexxion over oplossingen voor het
busvervoer tijdens de werkzaamheden aan de Velsertunnel.

Zoals bekend zal Rijkswaterstaat vanaf half april 201 6 voor een periode
van ongeveer 9 maanden groot onderhoud uitvoeren aan de
Velsertunnel. De tunnel zal dan voor alle verkeer in beide richtingen
afgesloten zijn.

Momenteel rijden de bussen van de lijnen 73 (Haarlem - Beverwijk -

Uitgeest) en 74 (Ijmuiden — Bevetwijk — Heemskerk) door de
Velsertunnel. Gedurende de werkzaamheden zullen deze busroutes
worden omgeleid of aangetakt op de trein of de pont. De reizigers
kunnen dan gebruik maken van de trein tussen de stations Santpoort
Noord en Beverwijk of de pont Velsen om het Noordzeekanaal te
kunnen passeren. In bijgevoegd vervoerplan van Connexxion staat
precies aangegeven welke oplossingen zijn gekozen om de overlast
voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken. Dit vervoerplan is
besproken met de consumentenorganisaties, Rijkswaterstaat en de
betrokken gemeenten. Hun opmerkingen zijn zo veel mogelijk verwerkt.

Connexxion gaat nu de voorbereidingen treffen om de aangepaste
dienstregeling per 16 april a.s. te gaan rijden en zal de reizigers tijdig
informeren over de wijzigingen. Op verzoek van de provincie zal
Connexxion met de NS afspraken maken dat abonnementhouders van
Connexxion op het traject tussen de stations Santpoort-Noord en
Beverwijk gebruik kunnen maken van de trein zonder extra reiskosten.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Ged erde Staten van Noord-HoHand
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Bijlage: - Vervoerplan Connexxion


