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

Rotterdam, 31 mei 2016

betreft: advies betreffende vervoerplan 2017 ZHN

Geachte heer Terra, Beste Wout,

Het vervoervoerplan 2017 is in zijn ontwikkeling regelmatig besproken met de werkgroep
dienstregeling van het ROCOV Hollands Midden. Wij kunnen dan instemmen met het
vervoerplan 2017 versie 3, datum 12 mei 2017 op twee onderdelen na.

5.7 / 5.8 Stadsdienst Gouda en Alphen aan den Rijn

Wij zien de plannen voor Revitalisering als eerste stap op weg naar behoud van de
Stadsdiensten Gouda en Alphen aan den Rijn en verbetering voor reizigers. Wij stemmen
van harte in met het versnellen van routes.

In het huidige voorstel missen wij kortere reistijden in Gouda tussen wijk Bloemendaal en
Station Gouda NS en de sinds jaren gevraagde verbeterde ontsluiting voor de wijk
Achterwillens. Gehoord de afgevaardigden van wijkbewoners tijdens de informatieavond
van de Gemeente Gouda, wijzen we beide extra opties af. Wij brengen naar aanleiding
daarvan nog aanvullend advies uit.

5.11 Lijnennet Krimpenerwaard

Daarentegen stemmen wij van harte in met de invoering van de 30 minuten frequentie
tussen Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Rotterdam Capelsebrug die sinds het ingaan
van de concessie verdwenen was.

5.12 Qliners Den Haag-D/B-streek-Schiphol-Leiden
Qliner 365 en 366
De wijziging van Q-liner 365 en de introductie van Q-liner 366 is volledig ingegeven door
de eis van de provincie dat R-net Leiden-Leiderdorp zich moet beperken tot het traject
van Leiden Centraal tot Alrijne Ziekenhuis, en dat R-netbussen en Q-Iiners niet in
samenhang de R-net diensten mogen uitvoeren. Als dat wel zou mogen dan zou Q-liner
365 de huidige route Leiden Centraal — Schiphol kunnen blijven rijden, en samen met de
in R-net stijl om te zetten korte slag, de R-net dienst Leiden- Leiderdorp kunnen
uitvoeren.
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Volgens de huidige gegevens maken op een werkdag 121 in- en uitstappers in Leiderdorp
gebruik van Q-liner 365 in de reisrelatie Leiderdorp — Roelofarendsveen en verder naar
Schiphol, en 400 in Leiden. Omdat in het voorstel de Q-liner 365 vanaf de Willem de
Zwijgerlaan in Leiden rechtdoor rijdt over de provinciale weg in plaats van over de
Engelendaal en de Rijksweg A4, krijgen de betrokken in- en uitstappers in Leiderdorp van
de halten die niet meer worden aangedaan, te maken met een overstap bij de halte
Rietschans van ongeveer 10 minuten. Terwijl de reistijd voor de in- en uitstappers in
Leiden ongeveer 2 minuten beter wordt.
Een van de halten die dan niet meer wordt aangedaan is die van Alrijne Ziekenhuis, dat
vooral voor de inwoners van Roelofarendsveen en Oude Wetering vervelend is.
Wij vinden het nadeel voor de betrokken (kleinere) groep reizigers uit de regio naar en
van Leiderdorp te groot in verhouding tot het voordeel van de relatie voor Leiden. De
reizigers uit de regio van en naar Leiderdorp krijgen per dag te maken met een
reistijdverlies van 1200 minuten tegenover de reistijdwinst van 800 minuten voor
reizigers naar en van Leiden.
Wij adviseren dan ook om de wijziging voor de Q-liners 365 en 366 niet door te voeren.

Wij zien graag uw reactie op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur van de RHM,
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