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Rotterdam, 25 april 2016.

Betreft: omzetten lijn 197 tot R-netlijn

Beste Joke,

Na de presentatie over R-net Gouda-Schoonhoven tijdens de bijeenkomst van de
werkgroep HOV-RHM op 23 maart jI. is in onze vergadering van 7 april jI. besproken hoe
RHM aankijkt tegen de ideeën en uitgangspunten, ook op detailniveau en de relatie met
D RU’s.

RHM blijft graag met jullie in gesprek over het spanningsveld tussen de opmerking in de
presentatie “lijn 197 is nu al succesvol” en de R-netstatus.

Wij vinden lijn 197 (nog) niet R-net waardig, en daarvoor hebben we de volgende
argumenten:

1. de verwachte groei van reizigers is niet vergelijkbaar met andere regio’s1.
2. er zijn nog onvoldoende maatregelen geborgd om de rijtijdwinst te realiseren2.

Daarnaast zijn we van mening dat:
3. realistische oplossingen voor reizigers die reizen via haltes die komen te

vervallen, ontbreken3.

1 RHM begrijpt de groei van reizigers op lijn 400 tussen Zoetermeer en Leiden, maar kan zich een vergelijkbare
potentie aan groei niet voorstellen in het landelijke gebied van de Krimpenerwaard en Albiasserwaard. We
roepen in herinnering dat de eerste ramingen bij de ontwikkeling van de Rijn-Gouwelijn in loop van de jaren
negentig ijdel gebleken zijn.

Welke maatregelen worden getroffen het groeiend aantal drempels en rotondes op de provinciale wegen R-net
waardig te maken en welke inspanningen pleegt de gemeente Gouda om de snelheid van lijn 197 binnen haar
bebouwde kom te verbeteren?

RHM mist ten principale oplossingen voor de tijdens participatiemomenten genoemde concrete situaties. Wij
bepleiten dat ook andere gedupeerden zich via een servicepunt kunnen gaan melden om voor bepaalde duur
kostenneutrale oplossingen af te spreken.
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4. er behoefte is aan buslijnen die passagiers verder dan Gouda Station NS4 brengen
en halen. Dit argument is ingebracht tijdens de participatiebijeenkomsten en is
door ons overgenomen.

Natuurlijk hebben we ook een aantal zorgpunten:
5. Wij verwachten dat de omzetting naar R-net extra DRU’s gaat kosten, die

onttrokken zullen worden aan het onderliggend net en bewoners van het
onderhavige gebied die zijn aangewezen op openbaar vervoer, in hun mobiliteit
zullen treffen. Dit willen wij vanzelfsprekend voorkomen. Graag willen we van
gedachten wisselen hoe dit kan worden voorkomen en daar mee moet worden
omgegaan.

6. Het besluit van de Provincie om op lijn 197 tot R-net realisatie over te gaan
impliceert niet alleen volgens de huidige maatstaven een verhoging van de
kilometerprijs voor reizigers, maar ook een verhoging van de exploitatiebijdrage
voor de vervoerder. We willen graag weten wat het standpunt van de vervoerder
hierover is.

Tenslotte, RHM wil graag in de vervolggesprekken met de provincie zowel
“ketenintegratie in het deur-deur vervoer” als “het publiek maken van R-net”
betrekken.

Jullie reactie zien we graag geagendeerd in een volgende bijeenkomst van de werkgroep
HOV-RHM.

Met vriendelijke groet,

Willeman van de Wetering
ambtelijk secretaris

Tijdens de participatiemomenten is naar een doorgaande bus gevraagd (ID college en bedrijventerreinen)

Hoe geven we invulling aan het Provinciaal ingezette beleid “ketenintegratie in het deur-deur vervoer” van,
naar en binnen dit krimpgebied? RHM beseft dat het realiseren daarvan niet eenvoudig is en bepleit samen met
het beleidsveld ‘zorg’ criteria te bedenken die zo nodig herverdeling van DRU’s en CVV-middelen
rechtvaardigen.


