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MEMO 
 
 
 
 
 
Aan: Arriva , t.a.v. dhr. W. Terra, per mail 
        c.c. Provincie Zuid Holland,  
              dhr. Tom Verhaar, per mail 

Datum: 7 maart 2014 

Van: Iris de Bruyne- Schild  
  
Onderwerp: reactie gemeente Holland Rijnland n.a.v. brief Provincie Zuid-Holland  
d.d. 17 februari 2014 inzake schriftelijke consultatie vervoerplan 2015, Inventarisatie 
wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2015 concessie Zuid-Holland Noord 
 
Holland Rijnland De inliggende gemeenten zijn alleen geconsulteerd over het door 

Arriva aangeleverde overzicht met wijzigingsvoorstellen dienstregeling 
2015 concessie Zuid-Holland Noord. De overige eerder ingediende 
wensen blijven onveranderd actueel. Ik verzoek u wanneer van 
toepassing met de betrokken gemeente contact te zoeken voor de 
verdere uitwerking van de voorstellen of de aanvullende ingediende 
wensen.  

Alphen aan den Rijn Onder 3. Van de groslijst van mogelijke wijzigingsvoorstellen wordt 
onder 2 bij punt 5 Alphen aan den Rijn genoemd zonder specifiek te 
benoemen wat er onder loep wordt genomen. 
 
Een aantal punten uit het overzicht hebben betrekking op Alphen aan 
den Rijn. Alphen aan den Rijn ziet uit naar goed overleg over deze 
ontwerpen zoals onderaan de brief door Arriva wordt toegezegd. 

Hillegom  
Kaag en Braassem 20 Lijn 56 ochtendspits 

De ochtendspits van lijn 56 van Leimuiden naar Leiden behoeft een 
nadere analyse i.v.m. volle bussen. De analyse moet uitwijzen wat de 
oplossing is: versterkingsritten rijden, spitsritten aan de dienstrege-
ling toevoegen of een mogelijke andere opzet van de ontsluiting van 
Kaag en Braassem richting Leiden. 
Als gemeente zijn wij benieuwd naar de nadere analyse en zijn wij 
graag ambtelijk betrokken bij de verdere uitwerking van dit punt.  
 
In eerdere reacties op de dienstregeling hebben wij opgemerkt dat 
het prijsverschil tussen de Q-liners en het streekvervoer (in dit geval 
de 365 richting Leiden t.o.v. lijn 56 richting Leiden) een reden zou 
kunnen zijn om voor de streeklijn te kiezen in plaats van de Q-liner. 
Op het tracé Oude Wetering – Leiden is het prijsverschil namelijk 
ongeveer een euro per rit. Dit zou ook een reden kunnen zijn van de 
volle bussen op lijn 56. Het lijkt ons dus ook aan te raden om in de 
nadere analyse de koppeling te maken met Q-liner 365 en het 
prijsverschil tussen de twee lijnen mee te nemen. 

Katwijk In het voorstel ontbreekt het verbeteren van de frequentie door 
Valkenburg en Rijnsburg. Het terugbrengen van het openbaar vervoer 
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in deze gebieden naar het niveau van voor december 2012 is een hele 
sterke wens van de gemeente Katwijk en zou wel opgenomen moeten 
worden. 
  
De kennislijn in Leiden (punt 5) mag geen nadelige gevolgen hebben 
voor de frequentie van lijn 221. Het verminderen van de frequentie 
waarmee o.a. bedrijventerrein 't Heen wordt bediend is onacceptabel. 
Arriva zal bij de uitwerking ook de gemeente Katwijk moeten 
betrekken. 
  
Er worden meerdere Q-liners onderzocht voor verbeteringen (punt 8). 
Ook over Q-liner 385 zijn er klachten dat deze in de 
schoolvakantieperiode te weinig is gaan rijden. Deze ook meenemen 
in het onderzoek. 
  
Los van de dienstregeling zelf ook aandacht voor het volgende. Er 
ontbreekt onderzoek naar betere abonnementsvormen. Dit was niet 
opgenomen in de gemeentelijke reactie maar er zijn wel klachten 
over. Door de andere abonnementsvormen die Arriva aanbiedt zijn 
reizigers duurder uit of hebben minder reismogelijkheden. Wat tot 
minder gebruik van het openbaar vervoer leidt.  

Leiden   
Leiderdorp  
Lisse  
Nieuwkoop  
Noordwijk  
Noordwijkerhout  
Oegstgeest In het vervoerplan staat onder punt 12 dat u alle belbussen nader 

gaat onderzoeken op gebruik, rendement, effectiviteit en nut en 
noodzaak. In Oegstgeest rijdt een belbus door de wijk Poelgeest 
(510). Graag worden wij betrokken bij dit onderzoek en de uitkomst 
hiervan.  
 
Onder punt 5 staat de nieuw buslijn genoemd die alle 
kennisinstellingen in Leiden met elkaar verbindt. Deze eindigt/begint 
bij Corpus. Wij vragen uw aandacht voor het tijdig maken van 
afspraken over de aanleg van de benodigde infrastructuur (incl. 
bushalten en keergelegenheid) opdat de bus straks daadwerkelijk kan 
gaan rijden.  
 
Naast het vervoerplan 2015 hebben wij nog een aantal andere punten 
(zie ook de inventarisatielijst wensen-suggesties 2014). 
 
Er is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op de vraag of 186/187 
aangepast kan worden zodat deze via de Warmonderweg en de 
Rijnsburgerweg rijdt. Voordeel hiervan is dat bewoners dan 
winkelcentrum De Kempenaerstraat kunnen bereiken en wellicht dat 
het reistijdvoordeel oplevert naar Leiden Centraal. Nadeel is dat het 
Diaconessenhuis niet meer wordt aangedaan. Dit zou mogelijk met 
een andere buslijn kunnen worden opgevangen, bijvoorbeeld de 
buslijn door Poelgeest. Graag ontvangen wij hierop nog een 
inhoudelijke reactie. 
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In 2015 wordt naar verwachting de afrit Flora Holland gerealiseerd, 
inclusief de aanpassingen op de Rijnzichtweg. Afstemming over de 
gevolgen van deze werkzaamheden op de busdienstregeling is 
gewenst.  
 

Rijnwoude  
Teylingen Geen opmerkingen. 
Voorschoten De afgelopen jaren is het openbaar vervoer in en rondom Voorschoten 

verslechterd. Zo is onder andere buslijn 65 verdwenen, buslijn 39 
geknipt ter hoogte van Voorschoten Centrum, heeft de buspilot 
Voorschoten – Wassenaar geen vervolg gekregen, is de directe 
verbinding vanuit Voorschoten naar het ziekenhuis in Leiderdorp 
verdwenen en is buslijn 5/6 geknipt ter hoogte van Leiden Centraal.  
In verschillende zienswijzen en tijdens diverse overleggen heeft 
Voorschoten aangegeven zich niet in deze wijzigingen te kunnen 
vinden en/ of alternatieven voorgesteld. Helaas hebben deze reacties 
en overleggen niet tot het door Voorschoten gewenste resultaat 
geleid.  
Wij zijn ons bewust dat in het algemeen belang er soms keuzes 
gemaakt worden die voor Voorschoten niet goed uitpakken. Het 
verdwijnen van buslijn 45 uit de Vlietwijk is echter het grootste gemis 
op het gebied van openbaar vervoer binnen Voorschoten. Dit gemis 
blijkt onder ander uit de petitie die door ruim 200 inwoners van de 
Vlietwijk is ondertekend. Voorschoten vindt het dan ook zeer 
onbevredigend dat in de concept dienstregeling voor het jaar 2015 
geen terugkeer van buslijn 45 in de Vlietwijk wordt voorgesteld.   
Op maandag 10 februari 2014 heeft dan ook een overleg tussen 
wethouder De Beer en Arriva plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is 
de afspraak gemaakt dat Arriva voor 1 mei 2014 de eerder 
toegezegde reizigersanalyse van lijn 45 en omliggende lijnen 
aanlevert. Wij vragen u deze analyse te betrekken bij de afweging om 
buslijn 45 wel of niet terug te laten keren in de Vlietwijk. Indien uit de 
analyse blijkt dat het inderdaad een verkeerde keuze was om de 
route van lijn 45 aan te passen dan verzoeken wij u om deze wijziging 
bij de dienstregeling 2015 terug te draaien.             
Tot slot willen wij uw aandacht vragen voor de Breestraat. In het 
document ‘inventarisatie wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2015’ is 
aangegeven dat samen met de gemeente Leiden intensief overleg 
plaatsvindt over de herinrichting van de Breestraat en een fasering 
van het reduceren van het aantal busritten door de Breestraat. 
Voorschoten vindt het belangrijk dat ook de omliggende 
buurgemeenten bij dit overleg betrokken worden. Het merendeel van 
de reizigers heeft namelijk een bestemming of herkomst buiten de 
gemeente Leiden. Voor meer informatie zie ook onze brief d.d. 24 juni 
2013 met het kenmerk Z-15572-VS UIT-14056.     
 

Zoeterwoude Betreft: punt 10 "R-net 400 Zoetermeer- Leiden 
 
* Wij vinden de huidige minimale service van lijnbus 365 "buiten de 
spitsperioden eenmaal per uur via het dorp" de beste oplossing 
binnen de beperkte mogelijkheden. 
Reizigers hebben de zekerheid dat de bus op korte loopafstand van 
hun woning rijdt en kunnen bij een toegankelijke halte instappen. 
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Vooral voor ouderen en bewoners van Swetterhage is dit de meest 
ideale situatie. 
* Gezien de ervaring met de huidige dienstregeling, zijn wij van 
mening dat buiten de spits de R-netformule goed combineerbaar is 
met meer service voor de omgeving (te weten een rit door het 
Zoeterwoudse-dorp ). 
* Ook vinden wij dat het openbaar vervoer een sociale functie heeft. 
Juist ouderen en bezoekers van instellingen gebruiken buiten de 
spitsperioden het openbaar vervoer. 
Dit geldt ook voor bioscoop-, theaterbezoeken, enz. in de avonduren. 
Ook de halteplaatsen aan de Westeindseweg zijn voor ouderen en 
mensen die slecht ter been zijn niet goed toegankelijk vanwege de 
voetgangerstunnel en de lange hellingen of trappen naar deze halten. 
* In feite is een uurdienst buiten de spits met de reguliere bus een 
forse teruggang in de dienstverlening vergeleken met de vorige 
concessie. Toch gaan wij akkoord met een uurdienst buiten de spits. 
* In de wijzigingsvoorstellen geeft u aan dat uw Provincie samen met 
Swetterhage en de gemeente aan het zoeken is naar een alternatieve 
vorm van openbaar vervoer. Eerder hebben wij ook al aangegeven 
dat een succesvolle opzet van een buurtbus sterk afhankelijk is van 
vrijwilligers als chauffeurs. Wij achten de kans klein dat er 
voldoende vrijwilligers worden gevonden in onze gemeente om 
minimaal een uurdienst te kunnen bieden. Een ander nadeel van een 
buurtbus is dat reizigers (ouderen en gehandicapten) altijd moeten 
overstappen om gebruik te kunnen maken van de reguliere 
busdiensten. 

 
 
 
 


