
 

   
 

 

 

 

 

  

REGISTRATIENUMMER VERZONDEN 

  

 

     
POSTADRES 

 

BEZOEKADRES 

Postbus 250 

3640 AG  Mijdrecht 

Croonstadtlaan 111 

3641 AL  Mijdrecht 

T 

F 

E 

I 

0297 29 16 16 

0297 28 42 81 

gemeente@derondevenen.nl 

www.derondevenen.nl 

 

     

DATUM 

UW KENMERK 

ONS KENMERK 

UW BERICHT VAN 

CONTACTPERSOON 

DOORKIESNUMMER 

E-MAIL 

ONDERWERP 

 

 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht 

Postbus 80300  

3509 LP  UTRECHT 

 3 juli 2018 

-- 

0031588/RU-BR 

-- 

Michael Woerden 

0297 291692 

m.woerden@derondevenen.nl 

   

  

Motie buslijnen 646-647 

 

 

Geacht College,  

 

Op 31 mei jl. heeft onze gemeenteraad een raadsbrede motie aangenomen over de scholierenlijnen naar 

Gouda (buslijnen 646 en 647). Onze raad draagt ons college op om “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.” 

 

Allereerst betreuren wij het dat wij niet zijn geïnformeerd over het voornemen tot inkorting van de 

buslijnen 646 en 647 van Gouda tot Woerden NS. Dit voornemen is niet opgenomen in eerdere stukken. 

Verder begrijpen wij (wel) dat Syntus en Provincie Utrecht zoeken naar mogelijke besparingen in de 

dienstregeling als gevolg van de toegenomen congestie. Bij elke maatregel om dit te bereiken zullen 

reizigers worden getroffen. Wij begrijpen uit informatie van het Driestar College dat het gaat om maar 

liefst 65 leerlingen uit onze gemeente. 

 

Wij hebben uit ambtelijke informatie begrepen dat de reistijd niet zal toenemen bij de nieuwe 

dienstregeling, hoewel er natuurlijk altijd enige onzekerheid is of bus en trein in alle gevallen goed op 

elkaar aansluiten. De kosten zullen echter wel fors toenemen, met zo’n € 600 per jaar per leerling. Deze 

toename wordt veroorzaakt door de overstapkosten. Wij vragen u met concrete voorstellen te komen hoe 

u de leerlingen en hun ouders hierin tegemoet wilt komen. Zeker bij meerdere leerlingen per gezin is dit 

een zeer forse toename. 

 

Inmiddels is het onderwerp van de scholierenlijnen naar Gouda besproken in Provinciale Staten. Wij gaan 

er vanuit dat u op basis van ons verzoek en deze bespreking op korte termijn inzicht kunt geven hoe u 

omgaat met de negatieve consequenties bij een inkorting van de buslijnen. 
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Een afschrift van deze brief is verzonden aan de directie van het Driestar College en de colleges van de 

gemeenten Stichtse Vecht en Woerden. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 

  

Lilian Schreurs Maarten Divendal 

secretaris burgemeester 
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