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AMENDEMENT 
 
 
Voorstel nr. 1 
 
 
Onderwerp: Reactie gemeente Leiderdorp op de OV-visie (concept) Holland Rijnland 
 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 9 maart 2009 
 

- besluit tot aanpassing van de reactiebrief gericht aan het Algemeen Bestuur Holland 
Rijnland conform bijlage 1 bij dit amendement. 

 
Toelichting 
 
 
 
 
Ondertekening en naam: 
 
Riny Vons, fractievoorzitter GroenLinks Leiderdorp 
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Bijlage 1 bij amendement 1 
Gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2009  
agendapunt 9 
 
 
Geacht bestuur,  
 
Op 12 december 2008 heeft u ons de concept-OV-visie Holland Rijnland toegestuurd. U 
biedt ons de gelegenheid te reageren op deze visie. Daarvan maken wij graag gebruik. Wij 
hebben de concept-OV-visie besproken in onze collegevergadering van 3 februari 2009 en 
voorgelegd in de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2009.  
Wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met het in de visie voorgestelde openbaar 
vervoernetwerk. Wij zijn content met de ambitieuze plannen om het totale regionale 
openbaar vervoernetwerk te verbeteren.  
Betreffende het niveau 1 van de OV-visie verzoeken wij u aanvullend in het actieplan 
(hoofdstuk 8) op te nemen de wens van Holland Rijnland om de treindienst naar Utrecht te 
verbeteren, zoals dat ook in hoofdstuk 5.3. beschreven is, door aanleg van een volledig 
dubbelspoor, hogere frequenties en kortere reistijden.  
Wat betreft niveau 2 zijn wij met name positief over het voornemen om een hoogwaardige 
openbaar vervoerverbinding aan te leggen tussen Leiderdorp en Leiden CS, waardoor de 
belangrijkste (regionale) functies van Leiderdorp goed worden ontsloten.  
 
Wel willen wij opmerken dat  het opnemen en uitwerken van het onderliggend busnet (niveau 
3) in de concept-visie een voorwaarde is voor uiteindelijke goedkeuring, met aandacht voor 
goede aansluiting aan HR en HOV (niveau 2). Er zal een goed evenwicht gevonden moeten 
worden tussen hoogfrequente en snelle lijnen en het aanvullende busnet. Loopafstanden 
naar haltes en bestemmingen moeten per gemeente nader bekeken worden. Uitgangspunt 
zou moeten zijn dat niemand qua maximale loopafstand naar adequaat openbaar vervoer 
achteruit moet gaan. Dit criterium wordt door de provincie Zuid-Holland zelf als uitgangspunt 
bij de voorbereiding van de nieuwe concessie voor busvervoer in het noorden van de 
provincie gehanteerd. 
Door de toegenomen afstanden tot haltes, neemt de reistijd toe en wordt OV voor ouderen, 
mindervaliden en verzorgenden met kinderen slechter of helemaal niet meer bereikbaar.  
Het handhaven van de maximale loopafstand tot een halte op niveau 3 (400 m voor 90 % 
van de woningen) zoals opgenomen in bijlage 4 is daarom voor ons een belangrijk ijkpunt. 
 
In dit verband willen wij u nadrukkelijk wijzen op de verslechterde ontsluiting ten opzichte van 
de huidige situatie van het zuiden van Leiderdorp. In de concept-OV-visie wordt dit gedeelte 
van Leiderdorp noch door een HOV-verbinding, noch door het onderliggende openbaar 
vervoernetwerk ontsloten. Wel wordt aangegeven dat een voorziening als een buurtbus 
ingezet kan worden om dit gebied per openbaar vervoer bereikbaar te houden. In onze ogen 
is dit een onvoldoende waarborging van de mobiliteit per openbaar vervoer voor de inwoners 
van het meest zuidelijke deel van Leiderdorp. Wij kunnen met de OV-visie dan ook alleen 
instemmen op voorwaarde dat een busaansluiting naar het zuidelijke deel van Leiderdorp op 
HOV en HR lijnen (bijvoorbeeld de huidige lijn 48) als niveau 3 verbinding (minimaal) 
behouden blijft. 
 
Door de verbetering van het openbaar vervoernetwerk in totaal zal de totale gemiddelde 
reistijd weliswaar minder zijn, maar toch is het van belang om reizigers voldoende te 
prikkelen om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Derhalve is het van belang dat 
rondom de belangrijke haltes goede voorzieningen worden geplaatst. Het betreft hier met 
name fietsenstallingen. Wij verzoeken u om het belangrijke aspect van voor- en natransport 
niet te vergeten bij de nadere uitwerking.  
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Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de status van een door het AB Holland Rijnland 
vastgestelde OV-visie. De vervoerder die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in 
een regio is vrij om de routes binnen de regio en de frequenties van de daarop rijdende 
voertuigen te bepalen. Dit betekent dat deze niet verplicht is om de OV-visie als onderlegger 
te gebruiken. Wel is er de mogelijkheid voor de concessieverlener (de provincie Zuid-
Holland) om voorwaarden te stellen bij het aanbesteden van het openbaar vervoer in de 
regio. Wij zouden graag zien dat Holland Rijnland in overleg met de provincie Zuid-Holland 
nader gestalte geeft aan de voorwaarden voor de concessieverkrijger , daarbij uitgaande van 
het in de OV-visie neergelegde.  
 
Ten slotte willen wij u wijzen op de reactie die is opgesteld door de Milieudienst West 
Holland. De MDWH vindt dat er in de OV-visie te weinig aandacht is besteed aan de 
milieucomponent en dan met name aan het klimaat- en luchtbeleid. In het kader van de 
gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland hebben de deelnemende 
gemeenten, waaronder Leiderdorp, het klimaatprogramma 2008-2012 en het 
actieprogramma luchtkwaliteit 2007-2010 vastgesteld. In deze beide programma’s zijn ook 
doelstellingen ten aanzien van Openbaar Vervoer opgenomen. Wij zien deze OV-visie als 
een krachtig impuls voor het realiseren van de OV-doelen uit het Klimaatprogramma door het 
stimuleren van het gebruik van (schoon) openbaar vervoer. Wij verzoeken u met klem de 
bovenstaande relatie met de diverse milieuprogramma’s nadrukkelijk in de OV-visie te 
verwerken. 
 
 


