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Onderwerp: Scholierenlijn Gouda 
 
De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 31 mei 2018,   
 
Kennis genomen hebbend van: 

• Brief van het Driestar Collega aan de ouders van leerlingen die gebruik maken van de lijn646/647 

• Brief van Syntus aan het Driestar College inzake aanpassing lijn646/647  

• Het feit dat: 
o Syntus in overleg met de provincie heeft besloten om de scholierenlijnen 646/647 met ingang 

van 1-1-2019 zal inkorten tot een verbinding Mijdrecht-NS station Woerden. 
o Deze lijn in de achterliggende jaren duizenden leerlingen uit De Ronde Venen naar Gouda heeft 

vervoerd 
o Nu nog steeds dagelijks twee bussen vol heen en terug rijden (ca 120-150 lln per dag, meesten 

daarvan uit De Ronde Venen) 
 
Overwegingen: 

• Syntus op 29 mei de directie van het Driestar college daarover heeft geïnformeerd en daarbij heeft 
aangegeven dat bezwaar maken feitelijk nauwelijks zin heeft omdat men de gevolgen zegt goed 
ingecalculeerd te hebben, het plan ook al aan gedeputeerde Staat heeft aangeboden, die vervolgens 
heeft aangegeven geen aanleiding te zien om het plan te wijzigen. 

• Hiermee een aanpassing van de OV-situatie, zonder feitelijk overleg met belanghebbenden (school, 
ouders, leerlingen) als een voldongen feit te presenteren. 

• Deze buslijn voor veel inwoners van De Ronde Venen van groot belang is. 

• Deze buslijn ook van belang is voor inwoners van een aantal omliggende gemeenten (Stichtse Vecht 
voor inwoners van Kockengen/Teckop, Woerden voor inwoners Kamerik/Kanis en Nieuwkoop voor 
inwoners Woerdense Verlaat) 

• De gevolgen van deze wijziging onduidelijk zijn namelijk: 
o Syntus stelt in haar brief dat de verbinding (combinatie bus/trein) sneller zal zijn, maar 

onderbouwd dat niet. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe goed de aansluiting zal zijn waarbij we 
opmerken dat de treinverbinding Woerden-Gouda niet optimaal is (twee treinen kort na elkaar, 
daarna wachttijd van ca 26 minuten, regelmatige uitval op dit traject) 

o Syntus in haar brief onderkent dat er kostengevolgen voor de ouders zijn, wel de suggestie doet 
om in overleg met de NS daar een oplossing voor te willen zoeken, maar daar geen enkele 
duidelijkheid over geeft. Onze eigen eerste calculaties geven aan dat de kosten voor de ouders 
in De Ronde Venen hierdoor zullen verdubbelen naar gemiddeld € 1500.- per jaar (nu ca  € 
800,00 per jaar).  

 
 
Verzoekt het college 
Zo spoedig mogelijk, in samenspraak met het Driestar College en andere gemeentes, in overleg te treden 
met de provincie en Syntus om bij voorkeur dit besluit te laten terugdraaien en mocht dat niet mogelijk zijn, 
te voorkomen dat ouders en leerlingen met nadelige gevolgen in de vorm van langere reistijd en hogere 
kosten geconfronteerd worden.  
 
 
 
Fractie ChristenUnie/SGP 
 
WHP Stam 
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