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PvdA en D66 stemmen tegen voorstel SP voor behoud buslijnen 138 en 161 

 

Een voorstel van de SP om de buslijnen 138 en 161 te behouden heeft het niet gehaald. 

De SP stelde maandag in provinciale staten voor om eerst deze buslijnen te verbeteren, 

om meer reizigers te trekken. Bij buslijn 138 van Enkhuizen naar Wervershoof zijn de 

aansluitingen op de trein slecht en liggen de haltes verkeerd. Lijn 161 van Alkmaar naar 

Ursem kan meer klanten krijgen met marketing en reclame voor de bus. De SP bestreed 

opnieuw dat er helemaal niemand in de bus zit. Op sommige tijden moeten mensen zelfs 

staan. 

 

In haar algemene beschouwingen over de provinciebegroting 2015 zei SP-fractievoorzitter 

Remine Alberts: "Wij springen in de bres voor (volgens VVD- gedeputeerde Post) noodlij-

dende buslijnen, zoals de 138 en 161. Omdat wij verder kijken dan louter de kosteneffi-

ciëncy. Wij zijn van mening dat - hoewel de gedeputeerde het tegendeel beweerde - lang 

niet alles is gedaan aan het populair houden van deze lijnen. Zo is de aansluiting van 

vooral de 138 op de trein gewoon prut. Of je nu uit de trein komt of uit de bus: het vertrek 

van je aansluiting is steevast waarneembaar: je ziet hem voor je neus wegrijden. En dat 

heeft niets met verstoringen te maken. Dat zit gewoon in een hopeloze dienstregeling. In 

Bovenkarspel rijdt lijn 138 vanaf het station door een woonwijk met veel sociale huurwo-

ningen, maar een halte is er niet, die is pas twee kilometer verderop. Wij hebben dan ook 

een amendement wat, bij aannemen ervan voor kan zorgen dat de afbraak van het open-

baar vervoer in dit deel van Noord-Holland een halt toegeroepen zal worden. Door op lijn 

161 werk te maken van marketing, inspelen op behoefte van potentiële klanten en reclame 

voor de bus, in plaats van het marketingbudget weg te bezuinigen, zoals GS voorstellen." 

Het SP-voorstel kreeg de steun van GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 

50Plus en Ouderenpartij. Dat was niet genoeg om het SP-voorstel aangenomen te krijgen: 

PvdA en  D66 vonden dat die lijnen wel weg kunnen. 

De PvdA diende wel nog een voorstel in om "wanneer een buslijn wordt opgeheven, het 

initiatief te nemen voor het organiseren van een overleg van betrokken partijen waar de 



behoefte aan en bereidheid tot het opstarten van alternatief vervoer kan worden geïnven-

tariseerd." Dit voorstel werd met steun van de VVD wel aangenomen. Remine Alberts 

noemde het "een schaamlap." 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Remine Alberts, fractievoorzitter SP Noord-Holland 

tel. 06 23 98 22 09 / 020 - 552 34 31 

 

Marnix Bruggeman, statenlid SP Noord-Holland,  

tel. 06 53 36 82 86 / 020 - 624 64 22 

 


