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ONDERWERP 

OV-concessie busvervoer provincie Utrecht 

Geachte Statenleden, 

Hierbij sturen wij u een afschrift van onze brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht over onze zware 
teleurstelling inzake de OV-concessie busvervoer provincie Utrecht. 

Wij hopen dat u ons steunt in ons verzoek aan Gedeputeerde Staten om wijzigingen in het aanbod van 
Syntus aan te brengen 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 

Lilian Schreurs	 MaWten Divendal 
secretaris	 burgemeester 
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CONTACTPERSOON Michael Woerden 
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E-MAIL	 rn.woerden@derondevenen.nl 

ONDERWERP 

OV-concessie busvervoer provincie Utrecht 

Geacht College, 

Met deze brief willen wij als college van De Ronde Venen onze zware teleurstelling kenbaar maken over 
het nieuwe busvervoer in onze gemeente. De bereikbaarheid van onze gemeente wordt met de 
uitkomsten van de aanbesteding van de OV-concessie verder aangetast. Wij vinden dit onacceptabel en 
verzoeken u met klem om wijzigingen aan te brengen. 

Onze zware teleurstelling komt met name voort uit het verdwijnen van de rechtstreekse busverbinding 
tussen Abcoude en Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen en het verdwijnen van buslijn 130 via het 
Bedrijventerrein Mijdrecht. Met het verdwijnen van deze rechtstreekse verbinding worden de 
voorzieningen in de verschillende kernen slechter bereikbaar. Ook zal dit consequenties hebben voor de 
middelbare school Veenlanden College. Deze wordt slechter bereikbaar. Het verdwijnen van buslijn 130 
via het Bedrijventerrein Mijdrecht vinden wij onbegrijpelijk, gelet op het feit dat de economische motor van 
onze gemeente, met 5.000 werknemers, zo slecht bereikbaar wordt. Wij zijn ook teleurgesteld dat de 
wensen voor een busverbinding met het treinstation van Abcoude en een rechtstreekse busverbinding 
naar Utrecht niet zijn gehonoreerd. 

In het gesprek van onze collegeleden met mevrouw Verbeek-Nijhof hebben wij aangedrongen op 
onmiddellijk-herstel errverbetering-van-de verbinding-met AbcoudeTZljwirditrfiet aanpassen. Wij—
verzoeken u dringend om dit te heroverwegen. Mevrouw Verbeek-Nijhof heeft toegezegd om een nadere 
cijfermatige onderbouwing op te stellen en er komt een vervolggesprek. Wijzelf kunnen uw voorstel niet 
uitleggen. Uw collegelid heeft toegezegd om de gemeente te bezoeken om een uitleg te geven op het 
nieuwe busvervoer.
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Lilian Schreurs 
secretaris

U zult begrijpen dat wij zeer ontstemd zijn. Wij willen wijzigingen in het huidige aanbod van Syntus en 
zullen alle mogelijkheden benutten om ons verzoek kracht bij te zetten, ook juridisch. Wij sturen een 
afschrift van deze brief aan onze gemeenteraad en Provinciale Staten. Zoals afgesproken zenden wij u 
het verslag van het overleg. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 

prInnel: jt.diatlmit4 
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ONDERWERP	 Presentatie Syntus over Openbaar Vervoer in De Ronde Venen 

DATUM	 13 januari 2016 

AANWEZIG	 Hr. C. Uiji, Syntus, Hr. M. Meijers, Syntus, Hr. J.Weijers, Syntus, Hr. H. Schoen, 
Provincie Utrecht, Hr. G. Knegtel, Provincie Utrecht, Mw. J. Verbeek-Nijhof, 
gedeputeerde, Mw. K. Marijs, Provincie Utrecht, Hr. Dijkstra, Wethouder, Hr. Goldhoorn, 

Wethouder, Hr. Plukkel, Gemeente, Hr. Woerden, Gemeente 

AFWEZIG	 N.v.t. 

VOORZITTER	 N.v.t. 

NOTULIST	 N.v.t. 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof leidt het gesprek in. Zij geeft aan dat afgelopen maandag 11 januari 
Syntus haar aanbod voor de concessie 2016-2023 aan de statenleden heeft gepresenteerd. Vandaag 
krijgt de gemeente De Ronde Venen een toelichting. Connexxion heet inmiddels beroep ingesteld 
tegen de gunning aan Syntus. 

Syntus geeft een presentatie. 

Doelstellingen van de provincie bij de opdracht aan Syntus zijn: proactiviteit, vraaggericht, 
reizigerstevredenheid en verantwoord ondernemerschap. De kaders die Syntus heeft gebruikt bij het 
maken van de aanbieding zijn: eisen opdrachtgever, wensen provincie en stakeholders en 
reizigersonderzoek. Volgens Syntus is met het voorliggende plan sprake van een hoog 
gebruiksgemak, hogere betrouwbaarheid, sterke verbindende lijnen, nieuwe oplossingen voor zwakke 
lijnen, participatie en ketenbenadering. 

Concreet betekent voorliggend plan volgens Syntus het volgende voor de gemeente De Ronde 
Venen:

• kernen behouden verbinding met omliggende gemeenten 
• lijn 126 is sneller en heeft een hogere frequentie 
• duurzaamheid 
• emissievrije buurtbus 
• nieuwe betaalmogelijkheden 
• nieuwe bussen 
• nachtbus vanuit Amsterdam 
• M-centrumlijn in Mijdrecht 

De wethouders geven aan dat het college van B&W van de gemeente De Ronde Venen zeer 
teleurgesteld is. Het college van B&W ziet grote problemen bij het vervallen van de verbinding 
Abcoude-Vinkeveen/MijdrechtNVilnis (bereikbaarheid Mariaoord, gemeentehuis, VLC). De gemeente 
voelt zich het aanhangsel van de provincie, het kleine dorpje in Gallië. Abcoude wordt afgesneden van 
Mijdrecht en Vinkeveen met dit plan. Er wordt uitgegaan van de grote gemene deler; dit betreft echter 
totaal niet de inwoners van Abcoude.



Volgens Syntus zorgt de route door Abcoude voor vertraging voor veel reizigers. De bereikbaarheid 
van het AMC is ook gewaarborgd via de metro vanaf Bijlmer/Arena. Er is geen tijdsverlies ten opzichte 
van de huidige situatie, ondanks dat er wel een overstap nodig is in de nieuwe situatie. 

Het college van B&W vindt de afscheiding van Abcoude onacceptabel, ondanks dat het voor andere 
inwoners verbetert. Lijn 130 gaat niet naar Utrecht, er is geen bus langs het station in Abcoude en er 
is geen verbinding meer tussen Abcoude en Vinkeveen/Mijdrecht/WIlnis. 

Volgens de provincie betreft het in Abcoude maar een beperkt aantal reizigers. De gedeputeerde geeft 
aan bereid te zijn om zelf een toelichting te willen geven op de gemaakte keuzes met een 
onderbouwing middels cijfers in de gemeente en/of Abcoude. 

De gemeente geeft aan dat er een wens van de gemeente is voor een buslijn langs het station. Dit is 
een zeer breed gedragen verzoek. De gemeente vraagt zich af, wat de moeite is om hier gehoor aan 
te geven. In het voorliggende plan wordt vervolgens Abcoude in z'n geheel niet meer aangedaan. 

De gemeente geeft aan dat de Industrieweg in Mijdrecht en daarmee het Bedrijventerrein Mijdrecht 
ook niet langer wordt aangedaan door de bus, uitgezonderd de lijn naar Hilversum. Het doel van de 
ondernemers van het Bedrijventerrein en de gemeente is om meer werknemers in het OV te krijgen. 
Nu zijn de bussen daar verdwenen. 

Volgens Syntus hebben meer reizigers uit Mijdrecht baat bij een directe verbinding via Wilnis. Deze 
groep is groter dan het aantal reizigers voor het Bedrijventerrein. Het Bedrijventerrein is ontsloten door 
middel van een overstap. Daarnaast is reistijd belangrijk, leert de ervaring. Het gehobbel door 
Abcoude kost teveel tijd en gaat daarmee ten koste van reizigers. 

De gemeente constateert dat iedereen nu weer in de auto zal worden gejaagd, terwijl de gemeente 
juist meer mensen in de bus wil krijgen. De A2 staat vast, waardoor een busverbinding via de snelweg 
niet logisch is. Het college van B&W wil een aanpassing in de plannen: de bus moet het centrum van 
Abcoude aandoen. 

De provincie hanteert de kaders zoals opgenomen in het Programma van Eisen. Voor een grote groep 
is dat een verbetering. De eis was een verbinding tussen bepaalde punten. Daarbinnen had de 
vervoerder vrijheid. Het was een bewuste keuze om deze vrijheid bij de vervoerder neer te leggen. 
Tijdens het overleg zijn er geen cijfers paraat, deze worden nagezocht 

Het college van B&W zal de grote teleurstelling uitspreken in de commissievergadering van vanavond. 
De aanwezige wethouders hebben niet het gevoel dat er nog naar wijzigingen gekeken zal worden. 
Verbeteringen zien de beide wethouders niet. Het blijft noodzakelijk via Abcoude te rijden. Vanaf de 
A2 moet nu verder lopend de weg vervolgd worden naar de kern. Voor minder mobiele mensen moet 
via Loenen (niet in het weekend) of BijImer worden gereisd. De provincie geeft aan dat ook de 
Regiotaxi hier een rol kan spelen. 

Het voltallige college van B&W is het er absoluut niet mee eens met het voorliggende aanbod van 
Syntus. De wethouders zijn van mening dat men hier vooral bezig is met economiseren. Er wordt 
geweld gedaan aan het serviceniveau. 
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De provincie geeft aan dat de focus wel erg ligt op de verbinding Vinkeveen-Abcoude. We moeten niet 
vergeten dat er ook sprake is van een grote kwaliteitsimpuls. Zo zal de frequentie van de verbinding 
MijdrechtNinkeveen-Amsterdam verhoogd worden van 2 naar 4 keer per uur. 
Abcoude is wel degelijk bereikbaar, maar met een overstap. 
De gemeente zegt dat het feit blijft dat het weliswaar voor een deel van de reizigers goed is, maar 
voor een hele kern slecht. Er is volgens Syntus een potentie van reizigers die nu geen gebruik maakt 
van het openbaar vervoer. 

De Ronde Venen is een autogemeente geworden, omdat in het verleden is het openbaar vervoer al 
fors verminderd, geeft de gemeente aan. Ook de Vinkeveense Plassen zijn niet meer bereikbaar. 
Door de maatregelen is de mentale afstand nog groter geworden. Na de herindeling is het belangrijk 
dat de hele gemeente verbonden is. Dat maakt het aanbod van Syntus moeilijker. Het college van 
B&W wenst geen verklaring van de plannen, maar een verandering. 

De provincie zal eerst een cijfermatige onderbouwing maken. Nu wijzigen van de plannen is niet 
mogelijk in verband met de juridische risico's in het aanbestedingstraject. De provincie is dan ook niet 
bereid de plannen nu aan te passen. 

Op een vraag van de gemeente geeft Syntus aan dat er in de plannen is uitgegaan van de huidige 
lijnen in de concessie Amstelland-Meerlanden. Hier kan de gemeente samen met Uithoorn optrekken 
om invloed uit te oefenen. 

Het lijkt er op dat de gemeente geen prioriteit heeft voor de provincie op meerdere gebieden. 
Ziekenhuizen zijn niet meer bereikbaar. De gemeente zal alles in het werk stellen om dit te 
communiceren met de inwoners. De provincie geeft aan dat dan ook de andere kant belicht moet 
worden. 

Het volgende wordt geconcludeerd: 
• Er heerst en gevoel van desillusie bij de gemeente, er is weinig vertrouwen in een goede 

uitkomst; 
• Gedeputeerde geeft aan het huidige voorstel niet te willen aanpassen; 
• De gemeente heeft meerdere argumenten voor aanpassing, maar hier wordt geen gevolg aan 

gegeven; 
• De gedeputeerde zal zelf uitleg komen geven in de gemeente; 
• De gemeente is van mening dat Noordwest-Utrecht er een beetje bijhangt, hetgeen niet door 

de provincie wordt bevestigd. Hier zal in een apart overleg een keer over worden gesproken; 
• Er komt een vervolgafspraak naar aanleiding van de cijfermatige onderbouwing. 

Verslag - pagina 3


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



