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Geachte leden,
Om u aangesloten te houden op relevante en actuele ontwikkelingen

Uw kenmerk

gedurende de periode dat de maatregelen rondom het Coronavirus van
kracht zijn informeren wij u schriftelijk over actuele zaken. Zolang deze
maatregelen van kracht zijn, zullen wij u op deze manier informeren.
Deze brief is het negende actualiteitenoverzicht.
De volgende mededeling heeft betrekking op de portefeuille van
gedeputeerde Olthof:
Vanaf 1 juni 2020 gaan de OV-bussen in de Noord-Hollandse OVconcessies vaker rijden, om de groeiende stroom reizigers veilig te
vervoeren. Connexxion voert de dienstregeling komende weken weer
op naar een normale zomerdienstregeling. Ook bij deze normale
zomerdienstregeling is de capaciteit beperkt. In de bus zijn veel minder
staan- en zitplaatsen beschikbaar (ongeveer 40%), om ervoor te zorgen
dat de reizigers voldoende afstand kunnen houden van elkaar. Verder
rijden er tot 1 7 augustus 2020 (einde van de zomervakantie) geen
buurtbussen.
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Vanwege het coronavirus gelden strikte regels voor het gebruik van het
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openbaar vervoer. Zo is het voor reizigers (van 1 3 jaar en ouder)
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verplicht om een mondkapje te dragen. Ook is het openbaar vervoer in
deze bijzondere periode alleen voor noodzakelijke reizen en niet
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bedoeld als uitje. Reizigers wordt gevraagd zoveel mogelijk buiten de
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spits te reizen en drukke plekken te vermijden. Alle landelijke
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afspraken over het gebruik van het openbaar vervoer staan in het
protocol “Verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer".
In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) maken rijksoverheid,
provincies, vervoerregio’s en vervoerders afspraken over hoe om te
gaan met de gederfde reizigersinkomsten van vervoerders als gevolg
van de corona-crisis. Over deze afspraken zullen wij u separaat
informeren.

Hoogachtend,

A.Th.EL van Dijk

