
 

 

 

MEMORANDUM 

2019MM112 
 
 
 

DATUM 27-5-2019 

AAN Commissie Milieu en Mobiliteit 

VAN David Eerdmans  

DOORKIESNUMMER 06 2307 1707 

ONDERWERP OV-meldpunt CDA Vijfheerenlanden 

OV-meldpunt Vijfheerenlanden 
In december 2018 is Qbuzz als nieuwe vervoerder gaan rijden in de nieuwe Zuid-Hollandse concessie DMG 
(Dordrecht, Molenwaard, Gorinchem), waarvan ook diverse lijnen Vijfheerenlanden doorkruisen (op lijnen 
van/naar Utrecht). Daarnaast is het vervoer dat geheel op het nieuwe grondgebied van de provincie Utrecht rijdt 
overgegaan naar de Utrechtse U-OV-concessie.  
 
Sindsdien zijn er regelmatig opmerkingen en klachten naar voren gekomen over het OV in Vijfheerenlanden. Het 
betreft zowel lijnen van de DMG-concessie als van de U-OV-concessie, en klachten over haltes en knooppunten. 
Het CDA heeft een OV-meldpunt in het leven geroepen om klachten te bundelen, en heeft deze aangeboden aan 
gedeputeerde Straat. 
 
De klachten die via het meldpunt zijn binnengekomen concentreren zich rond vijf thema’s. Hieronder wordt per 
thema kort weergegeven wat de klachten inhouden, en wat de provincie Utrecht en andere partijen hieraan doen. 
In de bijlage is een uitgebreidere reactie op de klachten te vinden aan de hand van de samenvattende tabel zoals 
opgenomen in het document van het OV-meldpunt (“Beknopt overzicht binnengekomen meldingen”). 
 
• Het knippen en strekken van de Zuid-Hollandse lijnen 81 en 90.  

Inhoud van de klachten: deze twee Zuid-Hollandse lijnen zijn sinds december 2019 geknipt in Meerkerk resp. 
Groot-Ammers, waar deze voorheen doorreden naar Gorinchem en Rotterdam. Over beide situaties wordt 
geklaagd, maar de klachten richten zich met name op lijn 81: reizigers vanuit Lexmond en Meerkerk kunnen 
niet meer rechtstreeks naar Gorinchem, maar moeten in Meerkerk overstappen op de Snelbuzz. Per saldo 
zijn zij hierdoor sneller dan voorheen, maar het overstappen gaat in de praktijk vaak mis. Daarnaast wordt 
het overstappunt in Meerkerk wordt als onveilig ervaren (zie ook bij ‘Knooppunt Meerkerk’). Sommige 
reizigers reizen daarom om via Vianen, wat een langere en duurdere reis is.  
Daarnaast komen er veel klachten over het strekken van lijn 81 in Lexmond, waardoor de haltes in het dorp 
niet meer bediend worden, en de alternatieve haltes langs de hoofdweg als onveilig worden ervaren (zie ook 
bij ‘Haltes Lexmond’). 
Stand van zaken / vervolgacties: aan de provincie Zuid-Holland is ambtelijk gevraagd de lijnvoering van deze 
twee lijnen te heroverwegen bij het vervoerplan 2020, en dan met name het strekken van lijn 81. Normaliter 
kent strekken voordelen (doorgaande reizigers zijn sneller), maar doorgaande reizigers maken hier al gebruik 
van de SnelBuzz via de snelweg, waardoor de functie van 81 juist is voor de ontsluiting van de dorpen. Het 
bedienen van deze haltes kost bovendien hooguit enkele minuten rijtijd. Of Zuid-Holland hierin meegaat is 
een afweging die bij die provincie ligt; ambtelijk worden Provincie Utrecht en gemeente Vijfheerenlanden 
goed betrokken bij de voorbereiding van vervoerplan 2020. Daarnaast wordt bij het Utrechtse U-OV-
vervoerplan voor 2020 gekeken naar de mogelijkheid om in dit gebied het flexibele vervoersysteem U-flex in 
te voeren, met name als vervanging van de weinig gebruikte belbussen; maar dit zou tegelijk een oplossing 
kunnen zijn voor vervallen haltes in Lexmond.  

• De langere reistijden en vertragingen op de Utrechtse lijn 85. 
Inhoud van de klachten: er wordt geklaagd over de langere reistijd doordat deze bus in Utrecht via 
Papendorp rijdt in plaats van via de Graadt van Roggenweg. Hoewel de extra reistijd in de dienstregeling 
beperkt is tot circa vijf minuten, is deze in de praktijk vaak langer door opstoppingen op de route tussen 
Kanaleneiland en Centraal Station. Lijn 85 loopt hierdoor vaak (lange) vertragingen op. 
Stand van zaken / vervolgacties: in mei 2019 wordt meer speling ingebouwd in de dienstregeling van lijn 85. 
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Dit lost weliswaar de langere reistijd niet op, maar verbetert wel de betrouwbaarheid, waardoor de reiziger in 
ieder geval beter weet waar hij aan toe is. Structurele verbetering komt er met de opening van de busbaan 
Transwijk in de zomer van 2019. Voor het vervoerplan 2020 overwegen we deze lijn weer via de Graadt van 
Roggenweg te leiden; dit is mede afhankelijk van het aantal reizigers van en naar Papendorp. 

• Klachten over de uitvoeringkwaliteit (Zuid-Hollandse lijnen) 
Inhoud van de klachten: de Zuid-Hollandse lijnen hebben veel te kampen gehad met de uitvoering van de 
dienstregeling (vertragingen en rituitval). 
Stand van zaken / vervolgacties: op de Zuid-Hollandse lijnen is op 31 maart 2019 een nieuwe 
dienstregeling/dienstrooster ingevoerd, die moet zorgen tot een verbetering van de punctualiteit en tot minder 
rituitval. Qbuzz blijft de uitvoeringskwaliteit monitoren en waar nodig bijsturen. Daarnaast rijden deze lijnen 
deels via Papendorp; ook hiervoor geldt dat de situatie verder zal verbeteren met de opening van de 
busbaan Transwijk in de zomer van 2019.  

• Klachten over knooppunt Meerkerk 
Inhoud van de klachten: er komen veel klachten over de inrichting van dit nieuwe knooppunt, dat onder 
beheer van Zuid-Holland valt. De klachten gaan met name over veiligheid/oversteekbaarheid en (in mindere 
mate) over het comfort. 
Stand van zaken / vervolgacties: de provincie Zuid-Holland is actief op zoek naar verbeteringen van dit 
knooppunt; provincie Utrecht is ambtelijk nauw betrokken hierbij. Eind maart zijn maatregelen genomen om 
de veiligheid en comfort te verbeteren (aanpassingen aan drempels, bebording, bochten en vervanging van 
een reguliere door een HOV-abri) en op korte termijn volgt nog verbetering van de verlichting. Daarnaast 
loopt een onderzoek naar verdere maatregelen, zowel op korte als langere termijn; dat hangt ook samen met 
de verbreding van de snelweg (2022-2026). De provincie Utrecht denkt hier actief over mee; ook worden 
mogelijke verbetermaatregelen meegenomen bij het Uitwerkingsprogramma Knooppunten 2019-2023. 
Aangetekend moet wel worden dat de lay-out van de wegen het lastig maken om hier een aantrekkelijk 
knooppunt van te maken. 

• Klachten over haltes in Lexmond 
Inhoud van de klachten: door het strekken van lijn 81 kunnen reizigers op deze lijn geen gebruik meer maken 
van de haltes in het dorp zelf, en zijn zij aangewezen op twee haltes op de hoofdweg langs het dorp, die als 
onprettig en onveilig worden ervaren. Deze weg en de haltes zijn in het beheer van waterschap Rivierenland. 
Met name de noordelijke halte is inderdaad als onveilig te bestempelen door het ontbreken van 
oversteekgelegenheid en verlichting. De situatie op de zuidelijke halte is beter, maar ook niet ideaal (smalle 
voetpaden, geen opgehoogde haltes). Overigens kunnen reizigers naar Utrecht nog wel gebruik maken van 
de haltes in het dorp, doordat lijn 90 hier nog wel langskomt. Dit geldt niet voor reizigers naar Gorinchem. 
Stand van zaken / vervolgacties: de provincie gaat ambtelijk in gesprek met het waterschap om te bekijken of 
de haltes verbeterd kunnen worden. De noodzaak hiervoor vervalt overigens als het strekken van lijn 81 
ongedaan wordt gedaan (zie onder Lijn 81).  
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Bijlage 1: Tabel met meldingen per lijn zoals gekregen van het CDA 
 

Wat  
 

Autoriteit Opmerking Stand van zaken 

Lijn 80  PZH Vervallen, wordt erg gemist (Er is geen lijn 80 vervallen, 
gedoeld wordt waarschijnlijk op lijn 
81, zie hieronder) 

Oude lijn 81  PZH Wordt erg gemist. Rijdt niet meer door de 
dorpen. Mensen moeten en eind reizen 
(lopen) naar dichtstbijzijnde halte. 

De voormalige lijn 81 Utrecht - 
Gorinchem is in Meerkerk ‘geknipt’ 
in twee lijnen, die daar aansluiten 
op de Snelbuzz Utrecht – 
Gorinchem, en daarnaast gestrekt 
in Lexmond. Aan Zuid-Holland is 
gevraagd het strekken te 
heroverwegen voor het vervoerplan 
2020, aangezien het sowieso een 
ontsluitende lijn betreft (de 
Snelbuzz biedt immers al een snelle 
verbinding).  

Lijn 81  Waterschap Bushalte aan de Zoom. Staat gevaarlijk 
dicht aan de weg; er is behoefte aan een 
bankje of hokje en aan fietsenrek. Verder 
is er geen goede verlichting! 

De situatie bij deze haltes is 
inderdaad verre van optimaal. De 
provincie treedt in overleg met het 
waterschap over verbetering van 
deze halte.  
 

Lijn 81 Waterschap Bushalte Nieuwe Rijksweg. Gevaarlijke 
situatie. Bus rijdt niet meer door de 
dorpen, dus mensen moeten hier in- en 
uitstappen. 

Lijn 81 PZH Overstappen bij viaduct bij A27 gaat niet 
altijd goed: bij verkeerde halte er uit 
gezet, bus rijdt halte voorbij omdat hij al 
te laat is. 

De lijnen in dit gebied hebben 
helaas veel te kampen (gehad) met 
vertragingen, uitval, etc. Op 31/1 is 
op de Zuid-Hollandse lijnen een 
nieuw rooster ingegaan, in mei 
gebeurt dit op de Utrechtse lijn 85. 
Dit zal naar verwachting tot 
verbetering leiden. 

Lijn 81 PZH Overstaptijd bij knooppunt A27 is kort en 
oversteeksituatie van Streekbuzz naar 
Snelbuzz levensgevaarlijk. 

Het knooppunt valt onder 
verantwoordelijkheid van Zuid-
Holland. Eind maart zijn er 
maatregelen genomen om de 
veiligheid te verbeteren. De 
provincie Zuid-Holland bestudeert 
op verdere maatregelen op zowel 
korte als langere termijn. 

Lijn 81 PZH Route aangepast waardoor hij niet meer 
door Lexmond rijdt, daarom moet men nu 
een kwartier naar de halte lopen. 

Aan Zuid-Holland is gevraagd het 
strekken te heroverwegen voor het 
vervoerplan 2020, aangezien het 
sowieso een ontsluitende lijn betreft 
(de Snelbuzz biedt immers al een 
snelle verbinding). 

Lijn 85 PU Veel vertraging; chauffeurs rijden met A4 
waarop de route staat; vaak stadsbussen 
op deze rit en die zijn niet comfortabel of 
bedoeld voor lange ritten. 

Dit betreft een Utrechtse lijn. Uit 
monitoringsdata blijkt dat inderdaad 
op sommige ritten een stadsbus is 
ingezet, maar op de overgrote 
meerderheid van ritten een 
streekbus.  
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Wat  
 

Autoriteit Opmerking Stand van zaken 

Lijn 85 PU Bus Leerdam-Utrecht doet er langer 
over. Van 30 minuten naar 45 minuten. 

De reistijd is enkele minuten langer 
geworden door de route via 
Papendorp. In de praktijk loopt de 
bus hier vaak vertraging op. Dat zal 
vanaf de zomer beter worden 
wanneer de busbaan op deze route 
opent. Overwogen wordt in 2020 lijn 
85 weer via de Graadt van 
Roggenweg te laten rijden. 

Lijn 85 PU Langere reistijd want gaat via 
Papendorp. 

Lijn 90-lijn 
81 

PZH Overstap bij NH kerk in Lexmond is er 
niet meer 

Dit wordt veroorzaakt door het 
strekken van lijn 81, waarvan we 
gevraagd hebben dit te 
heroverwegen. Overigens was hier 
eerder geen sprake van goede 
aansluitingen tussen beide 
buslijnen, dus het aantal 
overstappers was waarschijnlijk 
zeer beperkt.  

Lijn 90 PZH Rijdt tot aan Schoonhoven ipv zoals 
vroeger tot Rotterdam 

Zuid-Holland en Qbuzz hebben 
ervoor gekozen deze lijn te knippen 
gezien het zeer beperkte aantal 
doorgaande reizigers. 

Lijn 90 PZH/PU Na 17.00 uur niet verder dan Ameide De Zuid-Hollandse lijn 90 rijdt niet 
meer na 18:00 gezien het geringe 
aantal reizigers. Om Ameide nog 
bereikbaar te houden in de 
avonduren rijdt na 18:00 lijn 94 van 
Utrecht naar Ameide v.v. 

Lijn 90  Laatste bus vertrekt om 18.20 vanuit 
Utrecht 

Lijn 90 PZH Langere reistijd want gaat via 
Papendorp. En stopt in Utrecht op alle 
haltes ipv gelijk door te rijden naar 
Utrecht CS waar de meeste mensen 
uitstappen. In plaats van een streekbus, 
is het een stadsbus. 

De reistijd is enkele minuten langer 
geworden door de route via 
Papendorp. In de praktijk loopt de 
bus hier vaak vertraging op. Dat zal 
vanaf de zomer beter worden 
wanneer de busbaan op deze route 
opent. 

Lijn 94 PZH Via Graadt van Roggenweg laten rijden, 
als oplossing. 

De reistijd is enkele minuten langer 
geworden (geen kwartier) door de 
route via Papendorp. In de praktijk 
loopt de bus hier vaak vertraging 
op. Dat zal vanaf de zomer beter 
worden wanneer de busbaan op 
deze route opent. 

Lijn 387 PZH Laten stoppen bij bushalte Nieuwe 
Rijksweg, zodat er een rechtstreekse 
snelbus naar Utrecht is vanuit Lexmond, 
als oplossing. 

Deze Snelbuzz rijdt normaliter op 
de snelweg, maar rijdt bij congestie 
soms via Lexmond. Daar stoppen is 
dus geen optie. 

Bus 388 PZH Stopt sinds de nieuwe concessie op 
Papendorp en dat levert vertraging op. 

De reistijd is enkele minuten langer 
geworden door de route via 
Papendorp. In de praktijk loopt de 
bus hier vaak vertraging op. Dat zal 
vanaf de zomer beter worden 
wanneer de busbaan op deze route 
opent. 

Bus 388 PZH Via Graadt van Roggenweg laten rijden, 
als oplossing. 
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Wat  
 

Autoriteit Opmerking Stand van zaken 

Kruispunt 
N214 
Meerkerk 

PZH Maak een busplein bij de McDonalds 
waar verschillende buslijnen samen 
komen en mensen makkelijk kunnen 
overstappen. Hier was vroeger een 
parkeerterrein dat is opgeheven. 

Dit wordt overwogen als definitieve 
oplossing voor knooppunt Meerkerk 
na verbreding van de A27, die in de 
periode 2022 – 2030 speelt.  

Bushalte 
A27 

PZH Gevaarlijk overstappunt bij op- en 
afritten; oversteken over de provinciale 
weg; donker; geen toezicht 

Het knooppunt valt onder 
verantwoordelijkheid van Zuid-
Holland. Eind maart zijn er 
maatregelen genomen om de 
veiligheid te verbeteren 
(aanpassingen aan drempels, 
bebording, bochten en vervanging 
van een reguliere door een HOV-
abri). De provincie Zuid-Holland 
bestudeert nog verdere 
maatregelen. Vanuit de provincie 
Utrecht worden mogelijke 
verbetermaatregelen ook 
meegenomen bij het 
Uitwerkingsprogramma 
Knooppunten 2019-2023. 

Bushalte 
A27 

PZH Gevaarlijke halte. Eerst verboden voor 
voetgangers, nu moeten ze er lopen om 
naar de halte te komen. Auto's die onder 
viaduct stilstaan om passagiers op te 
halen. 

Bushalte 
A27 

PZH Onoverzichtelijk. Er zijn vier 
verschillende bushaltes verspreid over 
het kruispunt. Mensen moeten soms 
twee rijstroken tegelijk oversteken om 
over te kunnen stappen. 

Bushalte 
A27 

PZH Als brenger geen veilige mogelijkheid om 
mensen af te zetten. 

Lijn 81 /  
Bushalte 
A27 

PZH Mogelijk oplossing, bus 81 rechtstreeks 
naar Gorinchem via rotonde bij A27 
waardoor er maar 1 halte is zodat er niet 
hoeft worden overgestoken. 

Qbuzz heeft gekozen voor een 
model waarbij de twee delen van de 
geknipte lijn in beide richtingen 
aansluiten op de SnelBuzz. Als 
deze delen als één doorgaande lijn 
zouden rijden, zouden deze 
aansluitingen niet meer geboden 
kunnen worden.  

Lexmond – 
Gorinchem 

PZH Route Lexmond-Gorinchem is langer en 
duurder geworden, want je moet via 
Vianen. 

De snelste route is met een 
overstap in Meerkerk, die minstens 
zo snel is als de oude route en 
nauwelijks duurder. Wel gaat de 
overstap in Meerkerk in de 
afgelopen periode soms mis door 
de problemen met 
vertraging/rituitval.  

Meerkerk – 
Arkel  

PZH Reistijd van 10 min naar 27 min gegaan; 
eerste bus vertrekt later en in het 
weekend pas na 8.30 uur; op zaterdag 
alleen belbus, die is duurder en moet je 
een uur van te voren bellen; slecht 
getrainde chauffeurs 

Dit is het gevolg van het knippen 
van lijn 81, waarbij het deel ten 
zuiden van Meerkerk vanwege het 
geringe aantal reizigers in de 
avonden en weekenden niet rijdt. 
Op die momenten kunnen reizigers 
gebruik maken van vervoer op 
afroep (Bestelbuzz).  

Meerkerk – 
Arkel  

PZH Van kwartier rechtstreeks met lijn 118 
naar overstappen op buurtbus die via 
omwegen naar Arkel gaat. Alternatief is 
overstappen op bus naar Gorinchem, 
halte bij Rijksweg, in het donker. 

Meerkerk – 
Arkel  

PZH lpv rechtstreeks in 8 minuten, nu 40 
minuten met de bus, uur van te voren 
Qbuzz Bestelbuzz bellen en overstappen 
bij knooppunt A27, van laatste halte naar 
eindbestemming is het alsnog 12 
minuten lopen. 
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Wat  
 

Autoriteit Opmerking Stand van zaken 

Meerkerk – 
Gorinchem 

PZH lpv rechtstreeks, nu overstappen bij 
drukke provinciale weg en daar half uur 
in weer en wind wachten 

Met de overstap op knooppunt 
Meerkerk zou de reis minstens zo 
snel moeten zijn als met de oude 
route. De aansluiting gaat helaas de 
afgelopen periode soms mis door 
de problemen met 
uitvoeringskwaliteit. 

Algemeen PZH/PU Seniorenraad van 
Zederik/Vijfheerenlanden erbij betrekken. 
Zij maken veel gebruik van belbussen en 
buurtbus. 

De seniorenraad kan voor Utrecht 
deelnemen aan de 
publieksconsultatie U-OV. De 
suggestie zal ook aan Zuid-Holland 
worden meegegeven.  

Algemeen PZH/PU Bij file zijn er buschauffeurs die in de file 
meerijden i.p.v. via de vluchtstrook bij de 
A2. 

Qbuzz zal hierop gewezen worden. 

Algemeen PZH/PU Klacht melden bij Qbuzz via duur 0906-
nummer. Via website gaat ook 
fout/moeilijk. Wordt niet op gereageerd 

De telefoonkosten voor de 
klantenservice zijn gelijk aan 
reguliere belkosten. Qbuzz moet 
uiteraard wel reageren op klachten, 
hier zullen zij op gewezen worden. 

Algemeen PZH/PU Arriva had actie: op feestdagen en in de 
zomermaanden op zondag gratis reizen 
met de bus van Rotterdam-Utrecht en 
Utrecht-Gorinchem en naar Leerdam. 
Deze actie is verdwenen. 

Deze actie was een commerciële 
overweging van Arriva. Qbuzz 
maakt hierin een andere keuze en 
is niet verplicht deze actie over te 
nemen. 
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DATUM 27-5-2019 

AAN Commissie Milieu en Mobiliteit 

VAN Gedeputeerde Straat 

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP Terugkoppeling over klachten OV-meldpunt CDA Vijfheerenlanden 

 
Geachte leden van de commissie Milieu en Mobiliteit,  
 
Zoals u weet is de provincie Utrecht sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Op 14 maart 2019 heeft de CDA-fractie aan mij een document aangeboden 
met meldingen en klachten die het CDA ontvangen heeft op het door haar geïnitieerde meldpunt over openbaar 
vervoer in Vijfheerenlanden. De ontvangen reacties zijn op hoofdlijnen in te delen in een aantal thema’s: 
 

• Het knippen en strekken van de Zuid-Hollandse lijnen 81 en 90; 
• De langere reistijden en vertragingen op de Utrechtse lijn 85; 
• Uitvoeringskwaliteit op de Zuid-Hollandse lijnen; 
• Knooppunt Meerkerk; 
• Haltes in Lexmond. 

 
Op 3 mei is er als reactie een memo naar de CDA-fractie gestuurd, waarin wordt ingegaan op de oorzaken van 
de ontvangen klachten en wat de provincie Utrecht en andere partijen doen om deze klachten te verhelpen. 
Daarbij is aan de CDA-fractie gevraagd of zij het aan mij aangeboden document en de reactiememo ook met de 
commissie Milieu en Mobiliteit willen delen. De CDA-fractie heeft hierop aangegeven geen bezwaar hiertegen te 
hebben. 
 
Bij deze zend ik u daarom beide documenten toe, waarbij op verzoek van de CDA-fractie de individuele klachten 
uit het aan mij aangeboden document zijn weggelaten.  
 
Uiteraard blijft de provincie Utrecht zich, samen met partners als de provincie Zuid-Holland, het waterschap en de 
gemeente, inspannen voor de kwaliteit van het OV in Vijfheerenlanden.  
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CDA opent OV-meldpunt Vijfheerenlanden 
Per 1 januari jl. maakt de gemeente Vijfheerenlanden deel uit van de provincie Utrecht. Het CDA 
heeft signalen opgevangen dat er zorgen zijn over de nieuwe buslijnen van en naar Vijfheerenlanden. 
De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en het CDA heeft van het begin in de 
gaten gehouden of de overdracht van het OV-gedeelte van Zuid-Holland naar Utrecht wel goed gaat. 
Onlangs heeft het CDA hierover nog vragen gesteld aan de gedeputeerde. Het CDA staat voor een 
goede bereikbaarheid. Vandaar dat wij - Gerdien Bikker-Trouwborst, kandidaat Statenlid nr 6 voor 
het CDA en woonachtig in Vijfheerenlanden, en Ardin Mourik, Statenlid en kandidaat nr 5 voor het 
CDA (woordvoerder mobiliteit) -, een meldpunt openen voor klachten, tips en opmerkingen om het 
busvervoer te verbeteren. 

Nieuwe vervoersconcessie 

Naast de overgang van Vijfheerenlanden naar Utrecht, is in Zuid-Holland ook een nieuwe 
vervoersconcessie ingegaan. Dit betekent dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt over het openbaar 
vervoer. Het is bekend dat buslijnen die onder verantwoordelijkheid van Zuid-Holland vallen, kampen 
met nieuwe routes en andere problemen. De buslijnen die vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de provincie Utrecht kennen ook een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Ze 
stoppen bijvoorbeeld regelmatig op halte Papendorp in plaats van direct door te rijden naar Utrecht 
Centraal. 

In de provincie Utrecht wordt pas in 2023 een compleet nieuw vervoerssysteem ingericht met een 
eventueel nieuwe OV-vervoerder. Tussentijds kunnen er geen (grote) wijzigingen doorgevoerd 
worden. Echter, voor de Utrechtse lijnen van en naar Vijfheerenlanden is er een uitzondering 
gemaakt: verzamelde verbeteringen kunnen worden meegenomen in de routes per 2020. Dit betreft 
de buslijnen 85 (Leerdam-Utrecht), 94 (Ameide-Utrecht), een buurtbus en een aantal belbussen. 

Meldpunt 

Als CDA vinden wij een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer heel belangrijk voor de 
vitaliteit van onze dorpen. Daarom opent het CDA een OV-meldpunt voor klachten, opmerkingen en 
tips met betrekking tot het busvervoer in Vijfheerenlanden.  

Hoe werkt het 

Klachten, opmerkingen en tips kunt u sturen naar cda@provincie-utrecht.nl onder vermelding van 
OV-meldpunt Vijfheerenlanden. Geef daarbij duidelijk aan om welke buslijn (nummer) het gaat en 
welke route/haltes het betreft. Wij zullen uw signalen verzamelen en onder de aandacht brengen 
van de gedeputeerde en de vervoerder. Waar mogelijk zullen wij aandringen op de nodige 
aanpassingen. 

Al uw concrete signalen helpen!  

Gerdien Bikker-Trouwborst en Ardin Mourik 
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Vragen Commissie MME 28 januari 2019 
De fractie van het CDA heeft de volgende rondvraag ingediend:  

1. Wij krijgen nog steeds veel klachten van inwoners uit Vijfherenlanden over de verschillende 
buslijnen, waaronder de lijnen 85 en 94. Er zijn klachten over vertraging, over de nieuwe routes 
(allemaal over Papendorp waardoor voor forensen richting Utrecht CS langere reistijd) etc. Bent u 
bekend met deze klachten? Heeft u hier overleg over met onze vervoerder?  

2. De buslijnen onder verantwoordelijkheid van Zuid-Holland zijn veranderd door de nieuw 
doorgevoerde dienstregeling van Qbuzz. Is er overleg tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland 
hierover? Is er een centraal meldpunt voor klachten voor de inwoners van Vijfherenlanden?  

3. Zijn er tussentijds nog verbeteringen te voorzien zowel in de buslijnen die onder Utrechtse 
verantwoordelijkheid vallen als die onder de verantwoordelijkheid van Zuid-Holland vallen?  

 

Antwoord op technische vraag ontvangen hierover op 21 december  

Tot nu toe zijn bij ons geen signalen bekend over opstartproblemen bij onze toekomstige buslijnen in 
Vijfheerenlanden. Het gaat hier om een buurtbus, twee belbussen en de buslijnen 85 (Leerdam-
Utrecht) en 94 (Ameide-Utrecht). Deze OV-verbindingen worden op 1 januari 2019 aan de provincie 
Utrecht overgedragen.  

Naast deze buslijnen rijden in Vijfheerenlanden verschillende andere buslijnen die na 1 januari in 
beheer blijven bij de provincie Zuid-Holland, zoals de buslijnen 81 (Meerkerk-Utrecht), 90 (Gelkenes-
Utrecht), 387 (GorinchemUtrecht) en 388 (Rotterdam-Utrecht). Dit zijn regionale buslijnen die ook 
een belangrijke functie hebben voor Zuid-Hollandse gemeenten. Door de doorgevoerde 
routewijzigingen op deze Zuid-Hollandse buslijnen is het voor veel reizigers nog even wennen. Ook 
zijn op deze buslijnen opstartproblemen met nieuw materieel, reisinformatie en de dienstregeling. 
Qbuzz heeft in de media aangegeven hieraan te werken. Klachten die wij hierover ontvangen 
brengen wij onder de aandacht bij de provincie Zuid-Holland. 
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Ingevoerde wijzigingen per 9 december 2018 
 

Op 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen. De nieuwe fusiegemeente 
Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht. Het vervoer in deze gemeente valt 
dan onder de concessie U-OV, wat betekent dat U-OV met de ingang van de nieuwe dienstregeling 
op 9 december 2018 bepaalde lijnen in dit gebied gaat rijden. 

De geplande wijzigingen voor het openbaar vervoer in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden staan 
hieronder kort beschreven. Voor dit gebied is een apart vervoerplan opgesteld. 

 Lijn 94 gaat over naar U-OV en blijft 's ochtends rijden van Ameide naar Utrecht. Daarnaast 
gaat lijn 94 ook 's avonds elk uur rijden, omdat lijn 90 dan niet meer rijdt (zie voor meer 
informatie: https://www.qbuzz.nl/vijfheerenlanden). 

 Lijnen 90 (Qbuzz) en 94 (U-OV) gaan tussen Vianen en Utrecht Centraal via Papendorp 
rijden. In de bussen van U-OV is het RegioAbonnement uit de DAV-concessie straks geldig, en 
in de Qbuzz-bussen de Sterabonnementen van U-OV. Vaste reizigers ondervinden daarmee 
geen hinder van de veranderende concessiegrenzen. 

 Naast lijn 94 vallen ook huidige lijnen 72, 85, buurtbus 703 en belbuslijnen 503 en 572 straks 
onder de provincie Utrecht (U-OV). U-OV zet de ritten die in de spits op lijn 72 rijden om 
naar belbus 572, vanwege zeer beperkt gebruik. Ook wordt de route ingekort tot het nieuwe 
OV-knooppunt Meerkerk A27. Eventuele reizigers van en naar Noordeloos kunnen gebruik 
maken van lijn 388. Lijn 85 (Leerdam-Utrecht) blijft qua route in Vijfheerenlanden gelijk, 
maar gaat tussen Vianen en Utrecht Centraal via Papendorp rijden. Buurtbus 703 en belbus 
503 zullen zonder verandering blijven rijden. Overige wijzigingen voor het gebied 
Vijfheerenlanden: 

 De huidige lijnen 81 en 181 worden samengevoegd tot een nieuwe lijn 81 tussen Meerkerk 
en Utrecht. Deze wordt vanaf 9 december gereden door Qbuzz. De route wordt sneller 
doordat deze in Lexmond gaat lopen via de Oude Rijksweg. Tussen Vianen en Utrecht 
Centraal blijft de route gelijk. Reizigers vanuit Lexmond en Meerkerk richting Gorinchem 
stappen bij het nieuwe knooppunt Meerkerk A27 over op snelBuzz 387 (zie voor meer 
informatie: https://www.qbuzz.nl/dienstregeling-2019) 

 

Bron: https://www.u-ov.info/meer-qbuzz/nieuws/W6t7ChEAACkARA9O/vijfheerenlanden 
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Beknopt overzicht binnengekomen meldingen 
 

Wat Opmerking 
Lijn 80 Vervallen, wordt erg gemist 
Oude lijn 81 Wordt erg gemist. Rijdt niet meer door de dorpen. Mensen moeten en eind reizen 

(lopen) naar dichtstbijzijnde halte. 
Lijn 81 Bushalte aan de Zoom. Staat gevaarlijk dicht aan de weg; er is behoefte aan een 

bankje of hokje en aan fietsenrek. Verder is er geen goede verlichting! 
Lijn 81 Bushalte Nieuwe Rijksweg. Gevaarlijke situatie. Bus rijdt niet meer door de dorpen, 

dus mensen moeten hier in- en uitstappen. 
Lijn 81 Overstappen bij viaduct bij A27 gaat niet altijd goed: bij verkeerde halte er uit 

gezet, bus rijdt halte voorbij omdat hij al te laat is 
Lijn 81 Overstaptijd bij knooppunt A27 is kort en oversteeksituatie van Streekbuzz naar 

Snelbuzz levensgevaarlijk.  
Lijn 81 Route aangepast waardoor hij niet meer door Lexmond rijdt, daarom moet men nu 

een kwartier naar de halte lopen.  
Lijn 85 Veel vertraging; chauffeurs rijden met A4 waarop de route staat; vaak stadsbussen 

op deze rit en die zijn niet comfortabel of bedoeld voor lange ritten. 
Lijn 85 Bus Leerdam-Utrecht doet er langer over. Van 30 minuten naar 45 minuten.  
Lijn 85 Langere reistijd want gaat via Papendorp.  
Lijn 90-lijn 81 Overstap bij NH kerk in Lexmond is er niet meer 
Lijn 90 Rijdt tot aan Schoonhoven ipv zoals vroeger tot Rotterdam 
Lijn 90 Na 17.00 uur niet verder dan Ameide 
Lijn 90 Laatste bus vertrekt om 18.20 vanuit Utrecht 
Lijn 90 Langere reistijd want gaat via Papendorp. En stopt in Utrecht op alle haltes ipv 

gelijk door te rijden naar Utrecht CS waar de meeste mensen uitstappen. In plaats 
van een streekbus, is het een stadsbus.  

Lijn 94 Via Graadt van Roggenweg laten rijden, als oplossing.  
Lijn 387 Laten stoppen bij bushalte Nieuwe Rijksweg, zodat er een rechtstreekse snelbus 

naar Utrecht is vanuit Lexmond, als oplossing.  
Bus 388 
Ablasserwaard 

Stopt sinds de nieuwe concessie op Papendorp en dat levert vertraging op. 

Bus 388 Via Graadt van Roggenweg laten rijden, als oplossing. 
Kruispunt 
N214 
Meerkerk 

Maak een busplein bij de McDonalds waar verschillende buslijnen samen komen en 
mensen makkelijk kunnen overstappen. Hier was vroeger een parkeerterrein dat is 
opgeheven.  

Bushalte A27 Gevaarlijk overstappunt bij op- en afritten; oversteken over de provinciale weg; 
donker; geen toezicht 

Bushalte A27 Gevaarlijke halte. Eerst verboden voor voetgangers, nu moeten ze er lopen om 
naar de halte te komen. Auto’s die onder viaduct stilstaan om passagiers op te 
halen.  

Bushalte A27 Onoverzichtelijk. Er zijn vier verschillende bushaltes verspreid over het kruispunt. 
Mensen moeten soms twee rijstroken tegelijk oversteken om over te kunnen 
stappen.  

Bushalte A27 Als brenger geen veilige mogelijkheid om mensen af te zetten.  
Lijn 81 / 
Bushalte A27 

Mogelijk oplossing, bus 81 rechtstreeks naar Gorinchem via rotonde bij A27 waar 
er maar 1 halte is zodat er niet hoeft worden overgestoken. 

Lexmond-
Gorinchem 

Route Lexmond-Gorinchem is langer en duurder geworden, want je moet via 
Vianen.  
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Lexmond-
Utrecht 

Langere reistijden, onlogische vertrektijden, chauffeurs kennen de route niet, 
duurder geworden 

Meerkerk-
Arkel 

Reistijd van 10 min naar 27 min gegaan; eerste bus vertrekt later en in het 
weekend pas na 8.30 uur; op zaterdag alleen belbus, die is duurder en moet je een 
uur van te voren bellen; slecht getrainde chauffeurs 

Meerkerk-
Arkel 

Van kwartier rechtstreeks met lijn 118 naar overstappen op buurtbus die via 
omwegen naar Arkel gaat. Alternatief is overstappen op bus naar Gorinchem, halte 
bij Rijksweg, in het donker.  

Meerkerk-
Arkel 

Ipv rechtstreeks in 8 minuten, nu 40 minuten met de bus, uur van te voren 
QBuzzBestelbuzz bellen en overstappen bij knooppunt A27, van laatste halte naar 
eindbestemming is het alsnog 12 minuten lopen.  

Meerkerk-
Gorinchem 

Ipv rechtstreeks, nu overstappen bij drukke provinciale weg en daar half uur in 
weer en wind wachten 

Algemeen Seniorenraad van Zederik/Vijfheerenlanden erbij betrekken. Zij maken veel gebruik 
van belbussen en buurtbus.  

Algemeen Bij file zijn er buschauffeurs die in de file meerijden i.p.v. via de vluchtstrook bij de 
A2. 

Algemeen Klacht melden bij Qbuzz via duur 0906-nummer. Via website gaat ook 
fout/moeilijk. Wordt niet op gereageerd.  

Algemeen Arriva had actie: op feestdagen en in de zomermaanden op zondag gratis reizen 
met de bus van Rotterdam-Utrecht en Utrecht-Gorinchem en naar Leerdam. Deze 
actie is verdwenen.  
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Bijlage 1 
Bushaltes OV-knooppunt A27, Meerkerk 
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