'Forse kwaliteitsverbetering openbaar vervoer mogelijk'

Openbaar venJoer moet veter Lilt Ik bus kunnen komen in het noordelijk deel van de pro
vin.cie. (foto Radi Media - EvdL)

ALKMAAR - De PvdA is blij met het
hogere ambilieniveau !Jijde aanbe
steding van het openbaar vervoer in
Noord-Holland-Noord.

Vorige week pasten Gedeputeer
de Staten het Programma an Ei
sen voor de aanbesteding aan. Hier
mee komt gedeputeerde Mooij voor
een groot deel tegemoet aan de wen
en van de P ciA, die PvdA-s ten
lid Liesje KIo p eerder in de sta
tencommissie Wegen, Verkeer en
Vervoer (WVV) aan de orde -telde.
Gedeputeerde Staten hebben en
aantal buslijnen toegevoegd aan de
r inimumeisen waa raan bieden
de busmaat chappijen moeten 01
doen. Het gaat om de lijnen Hoorn
- Zwaag - Nibbixwoud - Mi.dwoud
(ook 's avonds en in h tweekeinde).
Hoorn - Sporthal Risdam - Wog
num, Hoom - Abbeke.rk - Midden
meer - Wieringerwerf - Den Oelrer
en Allanaar - St ParlCras - lan
gedijk (via Langedijk-West). Ook
wordt een aantal buslijnen tijdens
de spits t egevoegd. waarond r tus
sen Alkmaar en Avenhorn, lussen
Alkmaar n Middell meer en tussen

Middenmeer en Schagen. PvdA- ta
tenlid Liesje Klomp: 'Bij de behan
deling van het Programma van Ei
en in de 'statencommissie Wegen.
Verkeer n Vervoer heeft de PvdA
al aangedrong n op een hog r arn
bibeniveau. Gedeputeerde Sta en
kozen aanvankelijk voor een mager
pakket van eisen. Men ging er daar
bij van uit dat de in het Programma
van Ei en opgenomen minimum
isen bij de aanbe t .ding ver zul
len worden overtToffen, zoals er
der ook in h t Gooi en in de regio
Haarlem/IJmond gebeurde. Deze
regio's zijn echter veel meer v rste
delijkt en daardoor moeilijk verge
lij baar met oord-Holland-Noord.
De PvdA vreest dat de aanbesteding
in het minder ver tedelijkte oord
Holland-Noord eel minder gun
stig zal uitpakken wanneer de eis n
niet duidelijk worden vastgelegd.
ti zijn de minimumeisen aanzien
lijk uitgebrei . Wij zijn daar erg bilj
mee', laat de Alkmaarse weten.

Extra
Vorige week werd ~jjdens de behan
deling van de p.rovinciale begroting
in Provinciale Staten op voor tel van
de PvdA ook al besloten een miljoen
euro extra te investeren in het open
b ar vervoer in de geh le provincie
Noord-Holland.. Dat geld moet ge
bruiktworden om verschil! ode vor
men van openbaar vervoer beter op
elkaar af te stemmen. één tarief voor
alle vormen Iran openbaar vervoer
in te voeren en experimenten met
goedkoper openbaar vervoer moge
lijk te maken. Klomp: 'Met dat extra
geld n dit bogere eisenpakket den
ken wij dat een forse kwaliteitsver
betering van het openbaar vervoer
in het noordelijk eleel van de pr vinie mogelijk moet zijn.'

