
Hoogwaardig Openbaar Vervoer Velsen    24 juli 2013

Achtergrondinformatie voor geïnteresseerden en bela nghebbenden

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Velsen
Vanuit de blik van tegenstanders tegen een deel van  het beoogde tracé

Introductie

Tot midden jaren tachtig van de vorige eeuw reden treinen van Haarlem via Santpoort-Noord naar IJmuiden via de 
zogenaamde Vislijn. Zowel personen als vracht werden per trein vervoerd.

 
In die periode werden veel onrendabele lijnen door de NS opgeheven, zo ook de lijn Santpoort-Noord – IJmuiden, de 
zogenaamde vislijn, op 25 september 1983. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Lovers Rail nog enkele 
jaren (van 1996 tot 1999) geprobeerd een vorm van treinvervoer in stand te houden, maar werd te veel tegengewerkt 
om een succesvolle verbinding in stand te kunnen houden. De oude rails en spoortalud zijn tot op heden 30 jaar later 
blijven liggen. 

Het is door het verval van de lijn een groene buffer geworden waar het groen welig tiert met bomen, struiken en 
heesters, de vogels fluiten en vele andere diersoorten hun habitat hebben gevonden. Zie bijlage met foto's.

Besluit busbaan HOV Velsen 2008

Het College van B&W, een meerderheid van de gemeenteraad van de gemeente Velsen en de provincie Noord-
Holland hebben besloten op dat oude spoortracé een vrije busbaan aanleggen in het kader van het HOV 
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Velsen. Zonder dit specifieke deel van het beoogde tracé vinden deze partijen dat 
het busvervoer in Velsen niet hoogwaardig kan zijn. De nieuwe busbaan moet deel gaan uitmaken van het 
zogenaamde R-net. 
De gemeenteraad heeft op 11 september 2008 zonder veel inspraak een tracé voor dat zogenaamde HOV Velsen 
vastgesteld, waarbij het oude spoor dus een busbaan moet worden. Nooit zijn woongebieden langs het beoogde 
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tracé actief en per adres geïnformeerd. De enige communicatie over het tracé vond plaats door 2 summiere 
oproepen voor 4 informatiebijeenkomsten via een lokaal krantje dat veel inwoners niet lezen. 

Aan het besluit zijn voorafgegaan:
− businesscase HOV Velsen in 2006 (in juni 2013 op basis van beroep op WOB in bezit gekregen)
− tracékeuzedocument HOV Velsen in 2007. In dit document zijn slechts 3 varianten onderzocht, een variant 

waarbij de huidige lijn 75 wordt opgewaardeerd, en twee varianten waarbij de spoorbaan geasfalteerd wordt, 
1 variant met alleen autoverkeer en 1 variant met alleen busvervoer

− 4 INFORMATIEavonden waarover door gemeente Velsen slechts met twee kleine berichten in een lokaal 
krantje is gecommuniceerd.

Sinds de discussie over HOV Velsen zijn onderstaande belangengroepen actief in de strijd tegen de komst van een 
vrijliggende busbaan. Niemand is tegen Hoogwaardig Openbaar Vervoer, ook wij niet. Wij zijn alleen tegen een klein 
deel van het beoogde tracé. Dat betreft 4 delen van de 10 deeltracés (deel 3 t/m 6 uit onderstaande figuur). Naar 
onze argumenten is door de politiek niet of nauwelijks geluisterd. Alleen enkele oppositiepartijen in de gemeenteraad 
hebben kritische vragen gesteld.

Gedurende en na de besluitvormingsfase is niet of nauwelijks geluisterd naar de grote groep tegenstanders en hun 
argumenten tegen de komst van een vrijliggende busbaan. Een verzoek tot het houden van een referendum is 
ondanks de vereiste steun niet door de gemeenteraad van Velsen gehonoreerd. Zij worden weggezet als zeurders en 
volksmenners. Bovendien zou het volgens hen gaan om een hele kleine groep die naast de busbaan wonen. 
Inderdaad is daar het protest in 2007 (en al eerder toen er werd gesproken over de Zuidtangent) begonnen, omdat 
daar de direct negatieve gevolgen van de vrijliggende busbaan ervaren worden. Maar dat protest kreeg bijval van 
meer burgers en ook van ondernemers. De groep tegenstanders blijft groeien en bestaat al lang niet alleen meer uit 
de mensen die naast het beoogde tracé wonen.

Wij hebben echter zwaarwegende argumenten die tegen een dergelijke busbaan pleiten.

1. De business case HOV Velsen
Nut en noodzaak van de dure busbaan zijn niet met harde cijfers en duidelijke, realistische verwachtingen 
aangetoond. De oorspronkelijke business case dateert uit 2006. De business case is echter gebaseerd op 
reizigersaantallen uit 2002. In de BC wordt bovendien uitgegaan van rijtijdwinst van 5 minuten en toename 
van de vervoerswaarde waardoor 30% meer reizigers te verwachten zouden zijn. Inmiddels blijkt de tijdswinst 
slechts 2 minuten . Waarop de verwachte stijging van 30% is gebaseerd, is niet bekend. De financiële en 
economische realiteit zijn nu bovendien drastisch anders dan toen. De betreffende business case is echter 
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sinds 2006 niet aangepast. De BC is toch HET cruciale document waarom een project draait en die periodiek 
aangepast dient te worden. De vraag of gemeenteraad en provinciale staten deze business case hebben 
gezien is nog onbeantwoord.

2. Het HOV-project kost minimaal € 70.000.000,- . Het grootste deel hiervan wordt besteed aan het door ons 
niet gewenste deeltracé. In 2008 werd het project nog geraamd op € 32 tot € 48 mln. Ervaring bij grote 
infraprojecten leert dat begrotingen veelal overschreden worden. Waarschijnlijk gaat het project de 
belastingbetaler nog meer geld kosten. NB. Het HOV project in het Gooi wordt ook door de Provincie Noord-
Holland (mw. Elisabeth Post, die haar macht misbruikt bij verschillende aangelegenheden, waaronder de 
laatste waarbij haar zoontje bloemen aanbood aan het koningspaar in Enkhuizen, terwijl zij in Hilversum 
wonen, een meisje uit Enkhuizen ter zijde schuivend) door de strot geduwd en gaat naar verwachting € 
100.000.000 à € 120.000.000 kosten. Maar dat project bevindt zich in dezelfde fase als HOV Velsen in 2008 
zich bevond, toen de kosten van HOV Velsen nog op max. € 48 mln. werden geraamd.

3. De in de BC verwachte tijdwinst is inmiddels teruggebracht naar een tijdwinst van 2 minuten heeft de 
projectorganisatie begin juli bevestigd, maar is zeker niet gegarandeerd. Er komen twee extra haltes bij: bij 
de scholen in IJmuiden en in Santpoort-Noord. Belangrijke knelpunten voor de doorstroming in Santpoort-
Noord en Haarlem blijven bestaan. Door deze effecten voldoet de HOV-lijn niet aan een belangrijke 
voorwaarde voor het R-net, nl. een gemiddelde snelheid van 30 km/h. O.a. op de tijdswinst van 5 minuten 
zijn de verwachtingen t.a.v. reizigersaantallen gebaseerd, groei van 30%. De verwachte tijdswinst is veel 
minder en dus zal alleen daardoor de verwachte groei niet gehaald worden.

4. De loopafstand naar haltes voor de bus die bus 75 zal vervangen neemt toe. Niet alleen in Driehuis, maar dit 
geldt voor de gehele route, omdat er minder haltes zullen komen. De toegenomen loopafstand is vooral 
nadelig voor ouderen en minder validen, maar maskeert ook de tijdwinst die door de langere afstand van huis 
naar de halte teniet wordt gedaan voor de gemiddelde reiziger.

5. Overlast in woonwijken en milieuschade. Uitstoot van bussen. Bussen rijden op aardgas en is daardoor 
minder belastend dan diesel, maar niettemin is aardgas een fossiele brandstof die milieubelastend is. De 
huidige spoorstrook is inmiddels een waardevolle groene buffer geworden, bovendien doorkruist de busbaan 
een Ecologische Hoofdstructuur.

6. Verkeersveiligheid is in het geding. Door de beoogde busbaan wordt bewust een aantal potentieel gevaarlijke 
situaties en kruisingen gecreëerd. Het gaat om de doorkruising van een woongebied door een smalle straat 
(Troelstraweg) met 30km zone met veel fietsende en lopende schoolkinderen bij de 
scholengemeenschappen in IJmuiden. Wie de situatie ter plekke goed kent, zal begrijpen dat op heel veel 
momenten op de dag scholieren over de Troelstraweg en Briniostraat krioelen zonder goed op het verkeer te 
letten. Dit is vragen om ongelukken. Het is voor ons volstrekt onbegrijpelijk waarom midden in een woonwijk 
een busbaan moet komen te liggen. Daarnaast worden de kruisingen met de Groeneweg en Zeeweg in 
IJmuiden en bij de begraafplaats Westerveld  gevaarlijke kruisingen.

7. Wij verwachten dat de verwachte reizigersgroei bij lange niet gehaald zal worden. De verwachte 
exploitatiekosten van de lijn zullen daardoor hoger uitvallen dan in de BC is becijferd. Dan ligt er wel een 
uitnodigende plak asfalt die mooi als rondweg voor autoverkeer om Driehuis kan worden gebruikt. Daartegen 
bestaat ook groot bezwaar bij bewoners van Driehuis.

8. Grote verkeersstromen Lange Nieuwstraat worden omgeleid.
Momenteel maken gemiddeld 15.000 voertuigen dagelijks gebruik van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. De 
Lange Nieuwstraat wordt verkeersluw gemaakt om de veiligheid te verbeteren, maar ook om de HOV-bus 
snel door te laten stromen. Hierdoor worden de voertuigbewegingen langs de zuid- en noordkant geleid, waar 
dit tot extra verkeersdruk, geluidsoverlast en voor verslechtering van de luchtkwaliteit zal leiden.

Al met al vinden wij dat de Provincie en gemeente Velsen de zaken veel te rooskleurig voorstellen en dat een 
investering van € 70.000.000, hoge exploitatielasten, verwoesting van natuur en creëren van overlast en onveiligheid 
in en om woonwijken volstrekt onnodig en nutteloos is. Daarmee wordt het algemeen belang veel minder gediend 
dan in eerste instantie de bevolking is voorgehouden. Dus kan er ook geen sprake van zijn dat de overlast voor een 
minderheid opweegt tegen het algemene belang. Een veel minder kostbare opwaardering van de bestaande buslijn 
75 met comfortabele bussen, betere haltes, betere informatievoorziening en meer voorrang voor de bus op 
knelpunten levert ons inziens dezelfde hogere vervoerswaarde, tijdwinst en dus hogere reizigersaantallen op.
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Opvallend is dat het College van B&W van Velsen de gemeenteraad niet actief informeert over belangrijke informatie 
die wij boven water hebben weten te krijgen. Dat neigt naar onbehoorlijk bestuur en het onjuist informeren van de 
gemeenteraad.

HOV in het Gooi
Niet onvermeld moet worden dat in het Gooi in dezelfde provincie Noord-Holland eenzelfde discussie gaande is over 
een HOV-verbinding tussen Utrecht en Huizen die tussen de € 100.000.000 en 120.000.000 moet kosten. Ook daar 
zijn grote vraagtekens over de noodzaak, tijdwinst versus kosten.
HOV Velsen en de tegenstand tegen een deel van het tracé staan daarmee niet op zich en is dus niet als lokale 
aangelegenheid meer te bestempelen. 

Wat willen wij wel
Het R-net in de grootstedelijke agglomeratie Amsterdam  vinden wij achterhaald, ouderwets en niet snel genoeg. Een 
groot deel van de lijnen in R-Net voldoen niet aan de eisen die door R-Net gesteld worden t.a.v. rijsnelheid en afstand 
tussen haltes. Eén van de weinige lijnen uit de R-Net die wel aan de eisen voldoet is buslijn 300 (de Zuidtangent). Al 
sinds de plannen voor de Zuidtangent vorm kregen, wordt gesproken over vertramming, maar wordt in ieder geval 
voor 2020 niet gerealiseerd. Citaat van de website van de provincie Noord-Holland: “De kosten voor vertramming zijn 
fors en de financiële positie van de provincie laat grote investeringen in vertrammen op de korte termijn niet toe.”
Voor zover wij weten hebben provincies in Nederland een goede financiële positie, maar wordt vooral verkeerd 
geïnvesteerd. Geld moet daarom slimmer geïnvesteerd worden en voor trams en lightrail zijn betere business cases 
te maken dan voor bussen omdat die nu eenmaal meer reizigers aantrekken door de snelheid. Daarmee kan in de 
grootstedelijke agglomeratie rond Amsterdam een deel van het bereikbaarheidsvraagstuk opgelost worden. Met 
comfortabel vervoer per lightrail krijg je mensen uit de auto.

Wij nemen een voorbeeld aan het HOV-concept in de RIJNMOND agglomeratie, waar een netwerk van trein-, metro-, 
lightrail-, tram- en busverbindingen voor efficiënt, betrouwbaar en comfortabel OV zorgen. Eén van die onderdelen is 
Randstadrail dat na wat opstartproblemen zeer succesvol is geworden. Van hartje Den Haag rechtstreeks naar 
Zoetermeer, Diergaarde Blijdorp of Rotterdam Centraal en verder. 

Tot slot 
Een investering van (minimaal) € 70.000.000,- in een busbaan waarvan de grote vraag is of deze de hooggespannen 
verwachtingen van de provincie en gemeente zal inlossen, is in deze tijd van economische crisis en bezuiniging op 
diverse sociale voorzieningen, onderwijs, cultuur en gezondheidszorg ongehoord. Deze kosten in relatie tot de 
onzekere baten zijn nog het grootste bezwaar van de bevolking. Niemand wil deze busbaan! Daarbij moet de vraag 
worden gesteld hoe realistisch de begroting is en hoe realistisch de berekening van de exploitatielasten is. De 
ervaring leert dat de meerderheid van grote infrastructurele projecten veel duurder uitvallen dan begroot.
Er zijn genoeg goedkopere alternatieven voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Velsen (en in het Gooi). Dat was 
ook in eerste instantie de voorkeur van de mensen en organisaties die in 2008 hun stem hebben laten horen.

Het gaat dus in Noord-Holland alleen al om twee discutabele projecten die bij elkaar waarschijnlijk meer dan € 
200.000.000 gaan kosten in een tijd van crisis en bezuinigingen. 

Recent heeft Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de Technische Universiteit Delft, een inventarisatie van 
alle infrastructurele werken in Nederland sinds 1980 gemaakt. Daaruit blijkt dat sinds die tijd € 100 MILJARD  over de 
balk is gesmeten. Daarvoor hadden heel wat lightrailverbindingen kunnen worden aangelegd en dan zou er nog geld 
over zijn om de staatsschuld terug te dringen. Nu dreigt er nog minimaal € 200.000.000 bij te komen!

Deze verkwisting en het negeren van de burgers moet gestopt worden!

Meer informatie:
www.hovvelsen.nl
www.stopvelsenhov.nl
www.ons3huis.nl
https://www.facebook.com/STOPBusbaanHovVelsen     
https://petities.nl/petitie/hoogwaardig-openbaar-vervoer-hov-busbaan-velsen     
http://petities.nl/petitie/hoogwaardig-openbaar-vervoer-hov-busbaan-tussen-huizen-en-hilversum     
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