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De Raad van de 
Gemeente Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 

Leiderdorp, 12 december 2012 

Adres aan de Raad 

Onderwerp: Gevolgen Concessie aan Arriva voor de openbaar vervoervoorzieningen in de 
gemeente 

Geachte leden van de Raad, 

Sinds 9 december 2012 is de concessie voor het verzorgen van openbaar vervoer in Zuid-Holland 
Noord door de provincie Zuid-Holland overgedragen aan Arriva Nederland NV. 
De gevolgen voor het openbaar vervoer in, van en naar Leiderdorp zijn aanzienlijk. 
Echter, de lauwe mededeling op de website van de gemeente over de nieuwe dienstregeling doet 
mij vermoeden dat dit niet goed is doorgedrongen. 

Als ik zo de geluiden om mij heen beluister zijn de meeste Leiderdorpse gebruikers van het 
openbaar vervoer verre van blij met Arriva en de nieuwe dienstregeling. 

Voorbijgaand aan de schandalige puinhoop van de eerste dagen van de nieuwe concessie zal ik 
mij concentreren op de ontstane structurele problemen. 

Leiderdorp is een plaats, waar veel forensen wonen. Een heel groot aantal daarvan woont in de 
wijken Binnenhof en Voorhof. Deze maakten grotendeels gebruik van de buslijnen 48 en 49 naar 
en van Leiden Centraal Station. 

Deze lijnen zijn nu door Arriva, met instemming van de provincie, opgeheven en vervangen door 
een Qliner 365, die minder haltes aandoet, niet meer door de wijken Binnenhof en Voorhof rijdt en 
waarvoor bovendien een fikse toeslag moet worden betaald. 
Deze toeslag bedraagt voor houders van een NS kaart met aanvullende zones stad/streek vervoer 
(en dat zijn de meeste forenzen) € 2,00 per rit, hetgeen op jaarbasis neerkomt op extra kosten 
van € 800,00 a € 900,00, die bovenop de al betaalde abonnementsprijs komen. 

Het alternatief is te reizen met de lijnen 1 of 2, die een langere (in het geval lijn 1 veel langere) 
route kennen naar en van het Station. 
Leiderdorp komt er dan ook in de nieuwe dienstregeling bekaaid van af. 

Als ik de manier waarop de gemeente Leiderdorp met deze verslechtering omgaat vergelijk met de 
actieve houding van de gemeente Zoetermeer, denk ik dat er een taak voor uw Raad is weggelegd 
in het mobiliseren van onze gemeente tegen deze aanval op goed openbaar vervoer in Leiderdorp. 

G.L.J. vaivGreuningen 
Bereklauwkreek 8 
2353 JK Leiderdorp 
Email: hansvanqreuningen@dublin.ie 
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