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Rotterdam, 20 maart 2018.

betreft: advies Museumlijn 10 Leiden

CC. Dhr. T. Verhaar, provincie Zuid-Holland

Geachte heer Terra, beste Wout,

Het RHM heeft op 12 februari 2018 het plan Museumlijn 10 Leiden per mail voor advies
van u ontvangen. Wij hebben het plan besproken in onze vergadering van 12 maart
2018. Naar aanleiding van het plan hebben wij een aantal punten die wij met u willen
delen.

In grote lijnen is het plan ons duidelijk. Wij zijn ons bewust dat de korte deadline die u
zich gesteld heeft om te starten met het rijden van deze pilot-lijn alles te maken heeft
met begin van de lente en de grotere toestroom van bezoekers in Leiden. Wij zien het
potentieel dat deze lijn brengt voor de stad en haar musea, en net als u willen wij dat
deze pilot succesvol zal zijn.

Vanuit het oogpunt van dienstregeling hebben wij geen bezwaar tegen deze nieuwe lijn.
Wij hebben echter wel een paar vragen en kanttekeningen.

U beschrijft in het plan dat het beoogde voertuig (Fiat Ducato) “niet geschikt is om de
Doelenbrug te passeren”, omdat de bodem van het voertuig over de brug schraapt.
U bent met de gemeente in overleg over alternatieve routes. In bijlage 1 zijn de
voorgestelde routevarianten opgenomen. Deze bijlage 1 mist echter in de
adviesaanvraag, zodat we daarover geen advies kunnen geven.
Wij concluderen dat er met het voorgestelde voertuigtype over deze brug langzamer
moet worden gereden. De vraag is of dit type voertuig in combinatie met deze route wel
haalbaar is. Te meer omdat over de brug langzamer gereden moet worden en daardoor
de kwartiersdienst mogelijk onder druk komt te staan.

Daarnaast onderzoekt u of er alternatieve voertuigen (midibussen) beschikbaar zijn om
de voorgestelde route te rijden. We adviseren een voertuigtype te nemen die qua
uitstraling en comfort past bij dit type dienstverlening voor toeristen inclusief het rijden
van een kwartiersdienst.
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Wij zijn het grotendeels eens met de gestelde tarieven en kaartsoorten. Er komt hier
echter de volgende vraag naar boven:
U heeft het over het geven van 50% korting op de Museumlijn voor gebruikers van de
Museumlijn. Het is voor ons niet geheel duidelijk wat u hiermee bedoelt. Bedoelt u
hiermee dat u bij gebruik van de Museumlijn 50% korting op de toegang van een
museum geeft, of 50% korting op gebruik van de lijn met een Museum(jaar)kaart? Beide
mogelijkheden bevelen wij niet aan. Wij zien geen reden om deze kaarthouders een
standaard korting van 50% te geven. Eventueel kan dit wel als periodieke actiekorting
gebruikt worden om de buslijn te promoten, maar dan voor iedereen en niet alleen voor
ka a rth ouders.

Wat betreft het marketing en communicatieplan zijn wij benieuwd hée u precies de
communicatie met (potentiële gebruikers) aan gaat. Gaat u de Museumlijn ook onder de
aandacht brengen van Museumjaarkaarthouders? Graag zien wij hier meer over in uw
marketing- en communicatieplan. Wij vinden goede communicatie met (potentiële)
reizigers zeer belangrijk, en dat het voor de reiziger duidelijk is uit welke tarieven en
kaartsoorten hij/zij kan kiezen.

Wij concluderen dat wij geen bezwaar hebben tegen de route, de frequentie
(kwartiersdienst) en de kaartsoorten van de lijn hebben. Wij adviseren positief. Wel
vinden wij het belangrijk dat u aandacht besteed aan de hierboven gestelde punten.

Een spoedige reactie op ons advies stellen wij op prijs.

Met vriendelijkgroet,

f
Drs. Maasdijk
Voorzitter RHM


