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Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

De provincie heeft een bericht van de NS ontvangen dat vanaf 4 februari 2019 ander materieel

ingezet gaat worden in de spitspendel op het traject Alphen aan den Rijn – Leiden. 

 

Als decentrale overheid investeren wij veel in het toegankelijk maken van ons openbaar vervoer

zoals de lage vloer, rolstoeltoegankelijke WC en waarbij zo nodig de perronhoogten (binnenkort)

worden aangepast. Nu moeten wij constateren dat NS met haar keuze voor het materieel een

stap terugzet. Wij vinden dit een onwenselijke situatie, ook al is deze tijdelijk. 

 

De eerder ingezette sprinters zijn op dit moment nog niet geheel toegankelijk op de wijze zoals dit

in het VN verdrag voor de rechten van de mens met een handicap, het Besluit toegankelijkheid

openbaar vervoer en de Regeling toegankelijkheid openbaar vervoer is voorgeschreven. In de

praktijk blijkt echter dat die niet zo ervaren wordt door onze reizigers. Door de wijziging van het in

te zetten materieel worden onze inwoners en reizigers geconfronteerd met een achteruitgang van

de toegankelijkheid. Daarmee wordt een kwetsbare groep inwoners als gevolg van een feitelijke

handeling en een aankondiging achteraf door NS gedupeerd.

 

Het aantal reizigers op de Treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda (TAG) die via Alphen aan den

Rijn doorreizen naar Leiden (Centraal of Lammenschans) of Utrecht zal af gaan zien van een reis

per trein voor deze reis. De keuze van NS benadeelt daarmee de ontwikkeling van het aantal

reizigers op de TAG. Wij vinden dat dit niet past bij de ambitie om het reizen met het openbaar

vervoer zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken. 

NS als concessiehouder van de Concessie TAG draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de

eventueel optredende nadelige effecten van deze keuze voor de exploitatie van de TAG. 

http://www.zuid-holland.nl
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Artikel 12 van het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer geeft aan dat de vervoerder

rekening houdt in de wijze waarop hij openbaar vervoer aanbiedt en verricht, met het gebruik

daarvan door personen met een functiebeperking. Daarnaast geeft de vervoerder of beheerder

bijstand bij het gebruik van openbaar vervoer aan een persoon met een functiebeperking naar

gelang de behoefte en voor zover de werkzaamheden het toelaten.

 

Wij onderschrijven hiermee ook de reactie van de gemeente Alphen aan den Rijn, waarin zij

bezwaar uiten tegen deze wijziging. U treft de brief bijgaand aan.

Wij verzoeken u daarom met klem om deze maatregel met spoed terug te draaien, dan wel

ervoor te zorgen dat hulp en bijstand gedurende de gehele bedieningsperiode en op alle stations

waar deze sprinter halteert aanwezig is.  

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:
- Brief gemeente Alphen aan den Rijn gericht aan de regiodirectie d.d. 14-02-2019

 
cc:

- Gemeente Alphen aan den Rijn

 


