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DATUM 2-7-2018 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde D.D. Straat 

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP Kosten doorrijden scholierenlijnen 646/647 Driestar College 

 

Geachte leden van Provinciale Staten,  

 

In uw vergadering van Provinciale Staten van 11 juni jl. zijn door de fracties van Christen Unie / SGP vragen 

gesteld over het voornemen van Syntus om per december a.s. de scholierenlijnen 646/647 in te korten tot station 

Woerden. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen is de vervolgvraag gesteld wat het zou kosten 

als de scholierenlijnen onveranderd zouden blijven. 

 

Syntus is gevraagd welke kosten dit met zich mee zou brengen. Syntus heeft aangegeven dat de kosten, 

vanwege de benodigde aanschaf van twee nieuwe bussen, € 253.510,- per jaar bedragen. Daarbij gaat Syntus 

ervan uit dat de bussen gedurende de resterende concessieduur (tot december 2023) ingezet worden. Omdat de 

bussen gedurende de resterende concessieduur moeten worden ingezet bedragen de totale kosten  

€ 1.267.550,-.  

 

De redenen van Syntus om de scholierenlijnen in te korten heb ik in de PS vergadering van 11 juni jl. toegelicht. 

Syntus moet keuzes maken om binnen het vaste contractuele budget op een doordachte en verantwoorde wijze 

de beschikbare dienstregelinguren (Dru’s) in te zetten.  

 

De kosten voor doorrijden naar de school in Gouda bestaan uit capaciteitskosten (aanschaf nieuwe bussen, 

inbouwen apparatuur, stallingskosten en schoonmaak) en kilometerkosten (brandstof, onderhoud en chauffeur).  

Syntus heeft er in het vervoerplan 2019 rekening mee gehouden dat twee bussen die nu op de scholierenlijnen 

rijden elders worden ingezet waar de vraag zodanig groot is dat er met grotere bussen gereden moet worden. Het 

blijven doorrijden van de scholierenlijnen naar het Driestar College betekent dus dat Syntus daarvoor twee 

nieuwe bussen dient aan te schaffen die voldoen aan de eisen die we hebben gesteld in de concessie en de extra 

zaken die Syntus daarbovenop heeft geoffreerd voor al haar in te zetten materieel. Deze bussen worden 

afgeschreven op de resterende concessieduur van 5 jaar.  


