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Den Haag, 31 januari 2017  

 

Plannen over verlaging frequentie en wijzigingen in busvervoer Haaglanden 
 
In onze Zaterdag Live stamtafel op 4 februari a.s. richten wij ons op het thema ‘Plannen over 
verlaging frequentie en wijzigingen in busvervoer Haaglanden’. Aan tafel nemen plaats:  
Arnold van der Heijden (Rover),  Leo Donk (voorzitter ondernemingsraad HTM), Jan Piet van 
der Meer (Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie, NWBA) en Christine Teunissen 
(gemeenteraadslid PVDD) 

Ter discussie staat het stuk ‘Ontwerpprogramma van Eisen bus-concessie van de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH)’. Een en ander is o.a. het gevolg van het plan van Minister Melanie Schultz-van Haegen 
(infrastructuur en milieu), dat zij in 2012 lanceerde, waarbij zij gemeentes verantwoordelijk stelde voor de 
leefbaarheid van de stad. Dat doel moet in 2025 behaald zijn. 
 
De raad vereist visie met betrekking tot de milieu aspecten en derhalve de inzet van bijvoorbeeld schonere 
bussen (waterstof en/of electrisch). Dat lijkt redelijk op de goede weg te zitten.  
 
In het ontwerpprogramma van de MRDH staat echter óók een vermindering van het aantal bussen en soms 
zelfs hélemaal geen bussen meer in de avonduren. Er is ook sprake van een vergroting van de afstand tussen 
de halteplaatsen. We houden dit ontwerpprogramma tegen het licht en bespreken o.a. de invloed van de raad 
hierop. 
 
 
Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op 

zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een  

politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud.  

 

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 

. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl  

. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67 

. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM. 

 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel 
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 
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