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Inleiding
In aansluiting op de vragen van de VVD over de busverbinding Midwoud-Oostwoud heeft PWF de 
volgende vragen:

1. Is de werkgroep OV al weer opgestaan of...?

antwoord De provincie Noord-Holland (opdrachtgever openbaar busvervoer) is het bevoegd gezag 
met Connexxion als de uitvoerende partij. De gemeente heeft hierin geen wettelijke 
taak.
Voor de beantwoording van klachten/verzoeken is Connexxion de aangewezen instantie.

Natuurlijk kan een ieder ons via de dorpsraden of kernraden benaderen voor vragen 
over het openbaar vervoer. 

Met deze werkwijze is de noodzaak voor het opnieuw oprichten van een werkgroep 
openbaar vervoer niet meer aanwezig.
 

2. U bent sinds de bijeenkomst met de dorpsraden vorig jaar ook bekend met de vragen 
van Zwaagdijk-West m.b.t. O.V. Wij hebben daar toen samen over gesproken.
Is er sinds dat gesprek nog iets mee gedaan?

Antwoord De dorpsraad van Zwaagdijk-West heeft Connexxion verzocht medewerking te verlenen 
aan de realisatie van een bushalte in Zwaagdijk-West.
Connexxion heeft onderzoek naar de mogelijkheden voor het opnemen van een bushalte 
in Zwaagdijk-West. Uit dat onderzoek is gebleken dat het plaatsen van een bushalte in 
Zwaagdijk-West ten koste zou gaan van de ov-voorziening elders in de gemeente. 
Waardoor een afname van het gebruik van de ov zal plaats vinden.
De dorpsraad Zwaagdijk-West is hierover door Connexxion geïnformeerd.



3. Herinnert u zich nog dat toen ook over Twisk is gesproken, omdat deze kern ook 
verstoken is van O.V. 
Zijn daar nog ontwikkelingen over te melden?

Antwoord In Twisk zijn er relatief weinig mensen die gebruik zullen maken van de bus om het 
rijden van een bus betaalbaar te maken.

4. Is het mogelijk om tot een plan te komen voor (een vorm van) openbaar vervoer in alle 
kernen of delen hiervan die nu verstoken zijn van O.V.? Wat is hiervoor nodig?  

Antwoord Het is voor een gemeente in deze tijd niet realistisch om extra gelden beschikbaar te 
stellen voor de verbetering van het openbare vervoer. De gemeente heeft hierin ook 
geen wettelijke taak.


