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Arriva
t.a.v. de heer W. Terra
Rijnsburgerweg 1
2334 BA Leiden

Rotterdam, 26 juni 2017

Betreft: advies vervoerplan 2018 ZHN
CC: Tom Verhaar, provincie Zuid-Holland

Geachte heer Terra, Beste Wout,

Het vervoerplan is een heldere uiteenzetting over de voorgenomen veranderingen. Het is
jammer dat de aandacht vooral moet worden gericht op onverwachte problemen met en
het opvangen van het gedrag van wegbeheerders. Graag hadden we gezien dat er meer
aandacht was geschonken aan het uitwerken van kansen uit de Netwerkanalyse.
Daarnaast baart ook de kwetsbaarheid in personele bezetting van de ontwikkelfunctie
ons zorgen.

Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in het concept-vervoerplan, op de volgende punten
na:

3.2 Optimaliseren.
- De bussen op het BioSciencepark zijn zeer onevenwichtig bezet, wat niet goed is

op te vangen door de dienstregelingen aan te passen. Wel kan een kortdurende
pendelbus in de ochtendspits het probleem oplossen. Wij adviseren deze in te
voeren.

3.6 Lijn 470
- Wij pleiten voor behoud van de halte Brugrestaurant. Onze afweging van

reizigersbelangen valt anders uit dan de keuze van de R-net organisatie van de
Provincie.

3.7 Lijn 497
De nieuwe eindhalte Centrum/Veer heeft geen toegevoegde waarde, omdat het
uit het zicht ligt van het Veer. Wij adviseren nogmaals de halte Lopikerplein als
eindhalte aan te houden en de uitgespaarde aanlegkosten te besteden aan
infrastructuur die R-netwaardige doorstroom bevordert.
De halte Stolwijk Pompstation kan beter niet worden aangedaan zolang de
noodzakelijke infrastructurele maatregelen niet getroffen zijn.
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3.8 Lijn 186/187
- Wij adviseren variant 2 te kiezen, en als lijnnummers voor Oegstgeest-Boskoop

187 en voor Boskoop-Gouda 186 aan te houden.

3.10 Stadsdienst Gouda
- In 2017 is een eerste stap naar een toekomstbestendige stadsdienst gezet. Wij

betreuren dat voor 2018 een stap terug wordt voorgesteld en adviseren de
geplande DRU’s op het traject over de Heesterlaan en die van te vervallen ritten
binnen Gouda op de lijnen 186/187 mede te benutten voor verbetering van het
ontsluiten van Slagenbuurt en Achterwillens.

3.14 Keukenhof 2018
- Dit is een geheel nieuw voorstel, dat in eerdere versies niet aan de orde is

geweest. Wij zien de uitbreiding als een commerciële activiteit (waar op zich geen
bezwaar tegen bestaat). Wij adviseren deze uitbreiding buiten de DRU-telling te
houden.

Wij verwachten hiermee een goede en constructieve bijdrage te leveren aan het 0V in de
concessie Zuid-Holland Noord.

Graag ontvangen wij een reactie op ons advies.

Met vriendelijke groet,

drs. Linda
voorzitter


