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Provincie Zuid-Holland
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2509 LP DEN HAAG

Gouda, 9 oktober 2012.

Betreft: advies t.b.v. dienstregeling treindienst Gouda — Aiphen aid Rijn.

Geachte mevrouw van Tilburg,

Het Rocov Hollands Midden (RHM) kan onder voorwaarde instemmen met uw
adviesvraag over de dienstregeling 2013 voor de treindienst Gouda - Aiphen a/d Rijn
(v/h RGL).

Onze voorwaarde betreft het overnemen van de aansluitingen op station Aiphen a/d Rijn
in de daluren. De trein uit Gouda heeft een marge van maar 1 minuut om in Aiphen de
aansluiting op de IC naar Leiden te halen. Maar al te vaak wordt die aansluiting bij een
kleine vertraging niet overgenomen. Het komt relatief vaak voor dat op het moment dat
de RGL het station Aiphen binnenloopt, de Intercity naar Leiden zijn deuren al sluit.

In de richting van Leiden naar Alphen en vervolgens naar Gouda bestaat een zelfde
probleem, maar dan voor de spoorwegen en uiteindelijk ook voor de reiziger. Als bij
vertraging van de Intercity de RGL zou wachten, betekent dat op het passeerpunt
Boskoop tevens een vertraging voor de trein in de tegenrichting. Daarnaast ontstaat er
bovendien onvodoende keertijd in Gouda, die normaal 4 minuten is. Die vertraging
heeft weer negatieve gevolgen voor het passeerpunt Boskoop enz.

Dat de punctualiteit vaak te Iaag is, blijkt de Iaatste jaren eveneens uit de rapportage
van NS over de treindienst Gouda - Aiphen.

Reizigers van Gouda naar Leiden gebruiken in de spits graag de doorgaande trein Gouda
- Leiden. Maar in de daluren kiezen reizigers, vanwege de kans op het missen van de
overstap in Aiphen en daardoor een halfuur te moeten wachten, dan liever voor de nt
over Den Haag Centraal. Voor reizigers vanuit Waddinxveen en Boskoop is die keuze
echter ook niet aantrekkelijk.

Wij adviseren u bij NS te bevorderen cm die overstap zo veel mogelijk binnen bepaalde
tijdmarges te verzekeren. 3 minuten vertraging bij de RGL is voor de statistiek geen
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vertraging, maar bij het overstappen in Alphen betekent dat voor de reizigers een half
uur wachten. Bij het overstappen dient ook rekening te worden gehouden dat reizigers
die niet goed ter been zijn ook voldoende tijd krijgen voor die overstap.

We adviseren u tevens, bij een nieuw te ontwerpen diensregeling op het traject Gouda -

Aiphen ruimere tijdmarges in te bouwen.

Wij hopen u zo voldoende geInformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

van de Wetering
RHM


