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Beste leden van het Rocov,
Bijgaand ontvangt u het vervoerplan IJssel-Vecht. Het vervoerplan maakt onderdeel uit van het transitieplan OV
richting 2022. Hierover heeft u vast het e.e.a. mee gekregen.
In het transitieplan anticiperen we op de situatie zoals we die vanwege Corona in 2022 verwachten aan te treffen. Het
transitieplan is naar verwachting deze week klaar. Omdat we met een planningsproces zitten richting december
moeten we op 15 mei weten hoe we verder gaan met het vervoerplan.
Er is ons vanuit de landelijke werkgroepen gevraagd om flexibel te zijn als het gaat om processen omdat dit jaar het
hele dienstregelingsproces anders verloopt dan andere jaren. Daarom ook de vraag aan u om voor 15 mei te
reageren op het vervoerplan.
Op 25 mei is er overleg met het Rocov West Overijssel. Hierin komen we nog terug samen met de provincie op de
transitieplannen.
We zien uw reactie gaarne tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Martijn Bleeker
Vervoerkundige
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