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De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 4 maart 2019

Onderwerp: Aansluiting op het OV-nachtnet

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:
- Meerdere gemeenten in de regio zich de afgelopen weken positief uitgelaten hebben over

een hogere prioritering van een openbaar nachtnetwerk in Holland Rijnland.
- Taxi's en andere soortgelijke diensten snel het veelvuldige kunnen kosten van normale OV-

kaartjes.
- lnwoners, zeker in Leiderdorp, voor avondrecreatie vaak uitwijken naar andere gemeenten.
- Holland Rijnland op dit moment bezig is met de voorbereidingen voor de OV-concessie 2022

Van mening dat:
- Veel gemeenten in de regio momenteel niet of onvoldoende aansluiting hebben op het

nachtnet.
- Een goede en betaalbare vorm van nachtelijk openbaar vervoer kan bijdragen aan de

leefbaarheid en bereikbaarheid van Leiderdorp.
- De maatschappij, met in het bijzonder de Randstad, zich steeds verder ontwikkelt richting

een 24-uurseconomie en wij ons daar als regio op moeten voorbereiden.
- Voor onze regio als onderdeel van de Randstad een goede aansluiting op het nachtnet geen

overbodige luxe is.

- Leiderdorp op of aan de route ligt van verschillende optionele routes van en naar Leiden.

Roept het college op:
- Met de gemeenten in Holland Rijnland in gesprek te gaan en te peilen of de wens van

nachtelijk openbaar vervoer daar ook aanwezig is en indien er overeenkomsten zijn een
gezamenlijk standpunt over nachtelijk vervoer naar buiten te brengen.

- D¡t standpunt duidelijk naar voren te brengen tijdens de voorbereidingstrajecten van de
'aanbesteding Openbaar Vervoer' regio Holland Rijnland van 2022.

- Te kijken naar mogelijkheden om in een pilotvorm een aansluiting te realiseren op het
nachtnet in onze regio, voordat de concessie in 2O22voor aanbesteed.

- De raad actief mee te nemen bij de ontwikkeling rondom het thema 'openbaar nachtnet'
richting de aanbesteding van 2022.

En gaat over tot de orde van de dag



Leiderdorp, 4 maart 2019
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