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Arriva
t.a.v. de heer W. Terra
Postbus 626
8440 AP HEERENVEEN

Gouda, 24 april 2014.

Betreft: advies Wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2015 Zuid-Holland Noord, inclusief
aanvullingen, Versie april 2014
CC. T. Verhaar, provincie Zuid-Holland

Geachte heer Terra,

Het ROCOV Hollands Midden (RHM) heeft uw adviesaanvraag betreffende de
wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling 2015 van Arriva per mail op 16 april van u
ontvangen. Deze wijzigingsvoorstellen zijn input van het Vervoerplan 2015. Arriva zal
nog een adviesaanvraag Ontwikkeiplan 2015, waar het Vervoerplan 2015 deel van
uitmaakt, aan de RHM sturen.

De RHM stelt het op prijs dat Arriva regelmatig overlegt met de werkgroep dienstregeling
van de RHM. De werkgroep dienstregeling van de RHM, heeft op 10 april 2014 de stand
van zaken bij de ontwikkeling van het vervoerplan 2015 met u doorgenomen. Over het
algemeen gaat het om kleine veranderingen, vooral in vertrek- en aankomsttijden op
grond van gemiddelden van gereden rijtijden in maart 2014, alsmede nieuwe haltes. Op
dit moment ontbreken nog de bijbehorende tabellen, zodat een oordeel nog niet volledig
te geven is.
Maar vooralsnog kan de RHM meegaan in de gedachten van Arriva en plaatst de
volgende opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen:

- Een belangrijke wijziging is het omwisselen van de routes vanuit Noordwijkerhout
naar Lisse (lijn 57) met die naar Nieuw Vennep (lijn 90). Dat verbetert de
aansluiting op de trein in Nieuw Vennep, maar verslechtert die in Voorhout. De
betrokken aantallen reizigers in Nieuw Vennep is groter dan die in Voorhout. Een
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definitief oordeel hangt af van de uiteindelijke verbeteringen en verslechteringen.
Deze tabellen komen op korte termijn beschikbaar

- Van R-net zal alleen de lijn 400 (Zoetermeer — Leiden) in het vervoerplan 2015
komen. Dat is het omzetten van de bestaande Q-liner, zodat het alleen om
‘branding’ gaat, en niet om veranderingen in lijnvoering. Wel zal door een nieuwe
halte bij het recreatief transferium in Zoeterwoude de uurdienst door
Zoeterwoude-dorp vervallen. Dat wordt opgevangen door hetzij een belbus, hetzij
een buurtbus die reizigers vanuit Zoeterwoude dorp naar de nieuwe halte van lijn
400 zal brengen.

- De kennislijn is nog onvoldoende ontwikkeld om die al in het vervoerplan 2015 te
kunnen opnemen. Vooralsnog zijn de voornemens ook niet verder dan dat de
bestaande lijn 37 vanaf de halte Corpus een route door het BioSciencepark zal
nemen en weer terug naar de Wassenaarseweg, in plaats van op de
Wassenaarseweg te blijven vanaf Corpus.

— Verbeteringen voor de stadsdienst van Gouda zijn met uitzondering van
verlenging van lijn 6 naar het bedrijventerrein Gouwepark, door Arriva
teruggetrokken, omdat er te weinig draagvlak van de (wethouder van de)
gemeente Gouda en de regio voor is. Daarmee is de eerste aanzet voor invulling
van ROM/RHM wens in het Programma van eisen en met Arriva gevoerde
gesprekken in december 2013, ijdel gebleken. Arriva wil dit onderwerp
voortzetten in oktober 2014.

Over de bovengenoemde opmerkingen wil de RHM graag met u (blijven) overleggen.

Het Algemeen Bestuur van de RHM,
namens deze,

Willemjan van de Wetering
ambtelijk secretaris


