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Geacht college, 

De PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en de ChristenUnie-SGP fracties hebben kennis genomen 
van uw persbericht van 13  januari jl. en van de informatienota van 19 januari jl. met betrekking 
tot de OV-concessie. 

Beide fracties hebben een aantal vragen hierover. 

Algemeen 

1) Naar wij hebben begrepen, biedt de nieuwe dienstregeling ook een aantal 
verbeteringen. Op de website van Syntus wordt hier in algemene termen over 
gesproken, zonder concreet te maken wat dit betekent voor onze gemeente. Kan het 
college ons aangeven of dat inderdaad zo is en zo ja, wat die verbeteringen concreet 
inhouden? 

2) Eén van de genoemde verbeteringen zou de introductie van de nachtbus N126 zijn. Kan 
het college ons aangeven welke route die gaat rijden en op welke tijdstippen? 

3) Klopt het dat de bussen mogelijk na 22:00 uur niet meer rijden, omdat het tijdstip waarop 
de dienst ten minste nog moet worden uitgevoerd is vervroegd van middernacht naar 
22:00 uur? 

4) Kunt u ons per lijn de dienstregeling verstrekken (route / haltes / frequentie(s))? 

Met betrekking tot lijn 130 

5) Is bij het college bekend wat de argumenten van de provincie / syntus zijn om deze lijn 
niet meer via het bedrijventerrein te laten rijden? 

6) Kan het college ons aangegeven hoeveel mensen nu bij de haltes langs het 
bedrijventerrein dagelijks op deze lijn opstappen en uitstappen (indicatie huidig gebruik) 

7) Kan het college ons aangeven hoeveel mensen in onze gemeente gebruik maken van 
de lijn 121; zowel in totaal als specifiek de haltes op het bedrijventerrein. 

8) Kan het college ons aangeven hoe in de nieuwe dienstregeling de aansluittijden zijn 
tussen de lijn 130 en het toekomstig alternatief voor het bedrijventerrein; lijn 121 

9) Wat wordt de frequentie van lijn 130 en tot hoe laat deze zal blijven rijden? 

Met betrekking tot lijn 126 / lijn 120 

10) Is bij het college bekend wat de argumenten van de provincie / Syntus zijn om deze lijn 
niet meer via Abcoude te laten rijden 

11) Kan het college ons aangeven hoeveel mensen nu gebruik maken van de lijn 126 op de 
haltes die straks niet meer door de 126 worden aangedaan.  

12) Kunt u aangeven of lijn 126 Holendrecht nog aan zal doen, of direct door gaat naar 
Bijlmer ArenA? Dit in verband met de bereikbaarheid van het AMC en de Universiteit en 
Hogeschool die daar gelegen zijn. 

13) Kan het college aangeven wat de consequenties van deze aanpassing zijn mbt reistijd 
en kosten voor mensen de vanuit Mijdrecht/Wilnis/Vinkeveen het AMC willen bezoeken? 
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14) Het is ons opgevallen, dat de provincie het station Abcoude als één van de twee OV-
knooppunten voor de Ronde Venen benoemt. Is het college het met ons eens dat het 
dan vreemd is, dat (ook straks) geen enkele buslijn dat knooppunt aandoet? 

15) Is het college het met ons eens, dat het benoemen van het station Abcoude als 
knooppunt aanleiding moet zijn voor de provincie om lijn 120 (directe ontsluiting 
inwoners Abcoude, Baambrugge en Loenersloot naar dichtbijgelegen station) langs het 
station te laten rijden en wil het college dit argument ook inbrengen? 

Met betrekking tot de “M-lijn”. Wij begrijpen dat dit een eerste invulling is van het 
zogenaamde “drielaagsmodel” of ook wel “dikke-lijnen-concept” (trein, snelle buslijnen, 
lokale busrondes). Hoewel wij positief zijn over het feit, dat er nu een pilot gestart wordt met 
en kleine bus die een ronde in Mijdrecht gaat rijden om wijken te ontsluiten naar grotere 
overstappunten, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken, dat de uitwerking zoals nu 
gepresenteerd weinig toevoegt. We constateren dat het grootste deel van deze extra lokale 
lijn dezelfde route volgt als de reguliere buslijnen. Wijken als Proosdijlanden en Hofland 
Noord blijven nog steeds op redelijk grote loopafstand van de bushaltes liggen. Daarnaast 
ontsluit deze lijn ook niet de kleine kernen zoals bijvoorbeeld Waverveen.  

16) Deelt het college onze mening, dat de opzet zoals nu voorgesteld niet veel toevoegt en 
dat daarmee het risico bestaat dat de pilot zal mislukken? 

17) Is het college bereidt om in overleg met provincie en Syntus een andere route voor deze 
lijn te bepleiten / bespreken om juist een extra OV-voorziening toe te voegen. 

18) Mochten provincie / Syntus niet bereid zijn de nu voorgestelde route voor lijn 130 alsnog 
aan te passen, is het college het met ons eens, dat deze extra “M-lijn” dan mogelijk ook 
een ronde over het bedrijventerrein van Mijdrecht zou kunnen maken als alternatief voor 
de 130 en wil het college die mogelijkheid (in dat geval) ook met provincie / Syntus als 
alternatief bespreken? 

 

In afwachting van uw antwoorden 

 

Met vriendelijke groet. 

Ernst Schreurs (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal) 

Wim Stam (ChristenUnie – SGP) 

 


