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College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA LElDERDORP 

Heerenveen, 14 december 2018 

Onderwerp :aanpassing route lijn 1 via Hoogmadeseweg 
Onze referentie 18-261/MK 
Uw referentie 2/18/070032/133587 16-10-2018 
Behandeld door Kees Vos 
Doorkiesnummer :06 528 521 41 

Geacht college,

ln navolging op onze brief over de aanpassing van de route van buslijn 1 heeft u 
ons gevraagdof'de route van lijn 1 verlegd kan worden viay de Hoogmadeseweg.
De gewijzigde route zou daarmee meer voordelen bieden voor de bediening 
van Kerkwíjk, Verpleeghuis Leythenrode en De Does. Wij hebben de 
consequenties van uw verzoek nader bekeken en kunnen u meedelen dat wij 
dit verzoek honoreren.

Om de reisinformatiesystemen, communicatiemiddelen en betaalsystemen te 
verwerken is enige doorlooptijd benodigd. Deze aanpassingen kunnen wij per 
13 januari doorvoeren. Vanaf zondag 13 januari zal lijn 1 via de Hoogmadeweg 
rijden. Daarbij zullen de bushaltes Acacialaan,Zwembad De Does en 
Leythenrode als extra haltes in de route opgenomen worden.

Wij hopen hiermee voldoende tegemoet te komen aan uw bezwaar over de 
routeaanpassingvan lijn Tevens vervalt met de wijziging van de route ons 
verzoek voor het realiseren van een bushalte langs de Persant Snoepweg ter 
hoogte van de Van Diepingenlaan.
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College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA LElDERDORP 

Heerenveen, 28 november 2018 

Onderwerp Uw bezwaar inzake aanpassing route lijn 1 
Onze referentie 18-3568/WT 
Uw referentie Z/18/070032/133587 16-10-2018 
Behandeld door :Wout Terra 
Doorkiesnummer 06 54668165 

Geacht college,

Onlangs hebben wij een brief van u ontvangen waarin u bezwaar maakt tegen 
de aanpassing van de route van lijn ln deze brief lichten We onze keuzes en 
overwegingen toe die hebben geleid tot deze dienstregelingwijziging.

Net als u vinden wij het jammer dat door onze keuze een aantal reizigers 
geconfronteerd wordt met minder vertrekmomenten of een langere reistijd. De 
achterliggende oorzaak voor onze keuze is een signi¿cante toename van de 
rijtijd over de gehele stadsdienst die wij al jaren zien. Dit jaar leidt de toename 
van de rijtijd er uiteindelijk toe dat wij de stadsdienst Leiden zonder ingreep niet 
meer met het huidige aantal voertuigen en chauffeurs kunnen uitvoeren. Dit is 
gebleken uit signalen van onze chauffeurs over de uitvoering van de stadsdienst 
en uit analyses die wij hebben uitgevoerd van de rijtijden over de gehele dag.

Om de betrouwbaarheid van onze dienstregeling te verbeteren en wel met het 
huidige aantal voertuigen en chauffeurs de stadsdienst te kunnen blijven 
uitvoeren, hebben wij de route van lijn 1 in Leiderdorp gewijzigd. Het 
Programma van Eisen van de concessie biedt ons de ruimte om die keuze te 
maken. ln onze memo van 4 september 2018 “Stadsdienst Leiden 2019:
aanpassing door extra rijtijd" en in ons gesprek met wethouder Joosten op 
2 oktober 2018 hebben we een uitgebreide toelichting gegeven waarom we de 
afweging gemaakt hebben binnen de stadsdienst Leiden om tot de aanpassing 
van de route van lijn 1 in Leiderdorp te komen. Kort samengevat: van alle 
onderzochte aanpassingen in de stadsdienst Leiden bleek deze aanpassing van 
lijn 1 in Leiderdorp de minste negatieve gevolgen te hebben voor onze reizigers,
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omdat lijn 2 over exact dezelfde route blijft rijden en R-net 410 over de 
Engelendaal een goed alternatief biedt voor een snelle verbinding met Leiden 
Centraal.

De afgelopen jaren zien wij stelselmatig een toename van rijtijden met name in 
de spitsuren op vele lijnen in onze dienstregeling. Niet alleen door de steeds 
toenemende verkeersdrukte,maar ook bijvoorbeeld door het afnemen van 
vrije infrastructuur voor de bus,minder prioriteit bij verkeerslichten voor het 
openbaar vervoer en door fysieke ingrepen in de infrastructuur om de snelheid 
te remmen. Dit baart ons grote zorgen voor de concurrentiepositie van het 
openbaar vervoer, die wij in diverse plannen en op diverse overlegtafels hebben 
geuit bij alle wegbeheerders in de regio. ln het Vervoerplan 2019 hebben we 
deze ontwikkeling beschreven in paragraaf Nieuwe Rijtijden: "De extra dru's 
in de dienstregeling die we in extra rijtijd moeten investeren, hebben tot gevolg 
dat elders in de dienstregeling dru's bespaart moeten worden.” (einde citaat).
Helaas wordt een significante toename van reistijd pas in een laat stadium 
duidelijk (na de stuurgroep begin juli 2018) en konden wij u pas in een laat 
stadium berichten over de aanpassing. Onze excuses daarvoor.

Tenslotte willen wij nog inhaken opuw opmerkingen over duurzaamheid.Net 
als u hechten wij veel waarde aan het verduurzamen van het openbaar vervoer.
Dit blijkt uit het feit dat we in de huidige concessie nog investeren in elektrische 
bussen. ln 2019 vervangen we in twee fasen (maart en augustus) de huidige 
hybride stadsbussen voor elektrische stadsbussen.De lijnen 2 en 6 in uw 
gemeente worden met deze nieuwe bussen gereden. Wij werken graag samen 
met u aan deze verdere verduurzaming.

Wij hopen u met deze brief meer inzicht te hebben gegeven in ons keuzeproces.
Indien gewenst zijn we bereid ook in uw raadscommissie onze keuze en onze 
achterliggende afwegingen toe te lichten.
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Arriva BV.
de heer Terra en Kleingeld 

Rijnsburgerweg 1 
2334 BA LEIDEN 

VERZONDEN i 8 0102018 datum 16 oktober 2018 
ons kenmerk 2/18/070032/133587 
betreft Voorgenomen aanpassingen Lijn 1 

Geachte heer Terra en Kleingeld,

Naar aanleiding van het overleg van 2 oktoberjl. met de wethouder Joosten 
inzake de aanpassing van lijn l tussen het Alrijne Ziekenhuis en de 
Leiderdorpsebrug, ontvangt u hierbij onze reactie.

ln uw memo van 4 september 2018 "Stadsdienst Leiden 2019: aanpassing door extra 
reistijd" is aangegeven dat de rijtijd door verschillende factoren toeneemt. Als 
gevolg hiervan zou u extra dienstregelinguren maken, hetgeen extra kosten 
door capaciteitsuitbreiding (extra bus en chauffeurs) tot gevolg heeft.
Uw remedie hierop is het strekken van de route van lijn 1 tussen het Alrijne 
Ziekenhuis en de Leiderdorpsebrug over de Persant Snoepweg. Hierdoor wordt de 
huidige route via Winkelhof, Vronkenlaan en Van der Valk Boumanweg nog slechts 
bediend door lijn De frequentie wordt gehalveerd Dit is een stevige reductie van 
het (DV-aanbod voor de directe omgeving en doet afbreuk aan de mobiliteit van 
burgers in onze gemeente. Ook onze duurzaamheidsbeleidsuitgangspunten worden 
hierdoor nadelig beinvloed.

Uw voorgestelde compensatie maatregel door een extra halte op de Persant 
Snoepweg ter hoogte van de Van Diepeningenlaan door ons te laten realiseren, is 
niet aanvaardbaar.

Wij zijn van mening dat het strekken van een lokale buslijnroute op slechts het 
Leiderdorpse deel van de route nadelige consequenties heeft voor het 
voorzieningenniveau dat wij als gemeente nastreven. immers de afstand naar de 
haltes neemt toe terwijl de rijtijd naar bestemmingen in Leiden het zelfde blijft.
Ook wijzen wij erop dat bij de onlangs verleende verlenging op uw concessie 
gesproken is over optimalisatie en verduurzaming van het lijnennet, waarbij dit 
nieuw voornemen nooit ter sprake is geweest. Wij zijn enigszins verbaasd over deze 
plotselinge aanpassing en dienen hierbij bezwaar in tegen dit voornemen.
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Wij gaan ervan uit dat u ons bezwaar gezien de gepiande invoering van de nieuwe 

dienstregeling begin december 2018, snel oppakt en honoreert.

Hoogachtend,
burgemees r nwethouders,

h 

sei? burgemeester 
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