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Inleiding 

Ruim een jaar nu houdt het coronavirus Nederland in zijn greep. Het afgelopen jaar was een zwaar 

jaar voor het openbaar vervoer. De maatregelen om het coronavirus te bestrijden leidden tot fors 

minder reizigers in de bus en in de tram. Maar er is licht aan het einde van de tunnel: het aantal 

reizigers is weer aan het stijgen. Bovendien blijft het Rijk ook in 2022 het openbaar vervoer 

steunen. 

Het aantal reizigers is door de coronacrisis fors afgenomen. Begin 2021 lag het aantal reizigers op 

maar 30 % ten opzichte van 2019. Inmiddels is dat alweer ruim 50 %, en de verwachting is dat dat 

aantal reizigers verder door zal stijgen. Toch zal het aantal reizigers ook in 2022 nog niet op het 

niveau liggen van voor de coronacrisis. Mede doordat er ook een blijvend effect van de coronacrisis 

kan ontstaan, doordat mensen bijvoorbeeld meer vanuit huis werken. 

Door dit lagere aantal reizigers dreigde er in 2022 een fors financieel tekort te ontstaan in het 

openbaar vervoer, dat niet opgelost kan worden door de vervoerders of door de provincie. Vanwege 

dit dreigende tekort heeft de provincie Utrecht een Transitieplan opgesteld, met maatregelen om het 

openbaar vervoer vorm te geven in en na deze coronacrisis.  

Opdracht provincie Utrecht  

In het Transitieplan is aan U-OV en Syntus Utrecht gevraagd om twee scenario’s uit te werken waarin 

het aanbod van openbaar vervoer fors verminderd wordt: een scenario met 10% minder openbaar 

vervoer ten opzichte van 2021, en een scenario met 20 % minder openbaar vervoer. Deze scenario’s 

zouden natuurlijk slecht nieuws zijn voor de reiziger: op veel lijnen zouden minder bussen gaan 

rijden, en sommige verbindingen zouden helemaal niet meer aangeboden kunnen worden. 

Inmiddels heeft het Rijk aangekondigd de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer 

door te zetten tot en met augustus 2022. Dat is goed nieuws, want deze steun van het Rijk lost de 

voorziene tekorten voor een groot deel op. Daarmee kunnen de scenario’s met minder openbaar 

vervoer in 2022 van tafel. 

Nu het Rijk de steun voor het openbaar vervoer doorzet in 2022 heeft de provincie Utrecht een 

gewijzigde opdracht meegegeven aan U-OV en Syntus Utrecht: houdt het niveau van openbaar 

vervoer zo veel mogelijk op hetzelfde peil. Uitgangspunt is dat het voorzieningenniveau van 2021 

vrijwel ongewijzigd in stand blijft.  

Vrijwel ongewijzigd Vervoerplan 

Vanwege dit uitgangspunt ligt er een compact concept-Vervoerplan 2022 voor u, dat een gezamenlijk 

plan is van U-OV en Syntus Utrecht. Het Vervoerplan 2022 is in de basis gelijk aan het vervoerplan 

2021 inclusief de extra zomerafschaling zoals geaccordeerd door GS op 25 mei 2021 (hiermee is in 

totaal 9-10% afgeschaald ten opzichte van de dienstregeling 2020). Er worden dus bijna geen 

wijzigingen doorgevoerd: overal waar nu een bus en tram rijdt, blijft dit ook zo in 2022. En ook de 

frequenties en de bedieningstijden blijven vrijwel overal hetzelfde. 

Er worden alleen wijzigingen doorgevoerd waar dit nodig is, zoals vanwege andere treintijden, om te 

zorgen dat bus en trein goed op elkaar blijven aansluiten. Ook worden in 2022 de Utrechtse 

tramlijnen Sneltram Nieuwegein-IJsselstein en Uithoflijn aan elkaar gekoppeld. En er worden op een 

beperkt aantal plaatsen en momenten de frequenties aangepast, om beter aan te sluiten op de 

aantallen reizigers. 



 

Proces en planning 

Dit vervoerplan heeft het normale vervoerplanproces doorlopen. Op 12 juli is het concept-plan naar 

reizigersorganisatie ROCOV Utrecht en naar alle Utrechtse gemeenten gestuurd. Op dezelfde dag is 

het concept-vervoerplan gepubliceerd op de websites van U-OV en Syntus Utrecht.  

Het ROCOV heeft advies uitgebracht op het concept-vervoerplan. Dit advies en onze reactie daarop is 

opgenomen als bijlage bij dit definitieve vervoerplan. Tot 8 augustus konden ook individuele reizigers 

via de website op het plan reageren. Hier is door 63 reizigers gebruik van gemaakt. De meeste 

inzendingen bevatten geen inhoudelijke reactie op het vervoerplan maar de wens om op een 

bepaalde plaats of lijn meer, of juist minder te gaan rijden.  

Mede op basis van de reacties is dit definitieve vervoerplan opgesteld. De belangrijkste wijzigingen 

ten opzichte van de consultatieversie zijn: 

• De dienstregeling van lijn 70 kent een fout welke zal worden hersteld.  

• Op verzoek van de opdrachtgever worden tussentijds binnengekomen verzoeken van 

buurtbus verenigingen in dit vervoerplan opgenomen en behandeld.   

• Lijn 78 wordt bij aanvang van de nieuwe dienstregeling in december vervangen door U-flex, 

• De route van lijn 77 richting station Bilthoven wordt verlegd van de Rembrandtlaan naar de 

Leijenseweg. 

 

  



Inhoud Vervoerplan 2022 U-OV en Syntus 2022 

Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 

U-OV en Syntus zijn per 3 januari 2021 een nieuwe dienstregeling gaan rijden, waarin noodzakelijke 
besparingen een belangrijke rol speelden. Vanaf 3 januari 2021 werden er minder ritten gereden in 
het openbaar vervoer. Ook vervielen enkele buslijnen en werden lijnen soms ingekort. De afname 
van het aantal reizigers in het Utrechts openbaar vervoer sinds de uitbraak van het coronavirus en de 
grilligheid van de vraag naar openbaar vervoer zorgde voor een uitdaging om een passende 
dienstregeling te blijven bieden. Daarom was het noodzakelijk om per 3 januari 2021 8% van de 
dienstregeling af te schalen. Voor een exacte beschrijving van deze maatregelen verwijzen we naar 
de vervoerplannen 2021.  
 
Verwachting reizigersaantallen  

De coronacrisis duurt langer dan verwacht waardoor ook het herstel langer zal duren dan eerder 
werd aangenomen. Met het versoepelen van de maatregelen dit voorjaar is weliswaar direct weer 
een toename in het gebruik te zien. Momenteel vervoeren we ruim 50% van de reizigers ten opzichte 
van 2019, een forse toename in vergelijking met begin 2021, toen dit percentage nog maar 30 % was. 

 

De verwachting is dat het aantal reizigers de komende periode door zal stijgen. Maar herstel van de 
reizigersaantallen tot het niveau van 2019 zal naar verwachting nog een aantal jaar duren. Syntus en 
U-OV gaan er bij aanvang dienstregeling 2022 vanuit dat circa 70% van de reizigers is teruggekeerd. 

Het is nog onbekend hoe de reiziger in 2022 terugkomt. Het voorzichtige herstel wat vanaf voorjaar 

2021 zichtbaar is, is nog te vroeg om conclusies aan te verbinden voor 2022. Het is nog onbekend 

hoe de reiziger precies terugkomt in 2022. 

 

  



Uitgangspunt: Vervoerplan 2021 doorzetten naar 2022 

Zoals in de inleiding al is aangegeven, zetten we in 2022 het vervoerplan 2021 voort. Er verandert 

voor de reiziger dus vrijwel niets ten opzichte van dit jaar. Het netwerk en de haltes blijven gelijk: er 

wijzigen of vervallen geen buslijnen of haltes. Ook de bedieningstijden (van hoe laat tot hoe laat een 

bus rijdt bij een halte) en frequenties blijven vrijwel geheel gelijk. 

Toch zal een beperkt aantal wijzigingen worden doorgevoerd, die in de volgende paragraaf worden 

toegelicht.  

 

Herijking zomer 2022 

We stellen voor om een tussentijdse herijking van de dienstregeling te doen medio 2022. Dan zal 

meer duidelijk zijn over de mate en wijze van terugkeer van de reizigers en de stand van zaken van 

het coronavirus op dat moment. Ook zal dan meer bekend zijn over de eventuele financiële bijdrage 

van het Rijk na augustus 2022.  

 

Wijzigingsvoorstellen Vervoerplan 2022  

Hieronder worden de wijzigingen weergegeven ten opzichte van het vervoerplan 2021 (inclusief de 

geringe bijstelling die deze zomer (2021) plaatsvindt). 

 

Wijziging NS dienstregeling per december 2021 

Ook de NS wijzigt jaarlijks haar dienstregeling. Zoals elk jaar passen we de precieze vertrek- en 

aankomsttijden van buslijnen aan om goed aan te kunnen sluiten op de trein. Dat doen we voor de 

dienstregeling 2022 ook. Dit leidt normaal alleen tot kleine wijzigingen in hoe laat de bus precies 

vertrekt en aankomt. 

Komend jaar zijn de gevolgen van de nieuwe NS-dienstregeling groter. NS wijzigt haar dienstregeling 

ingrijpend vanaf december 2021. Dit heeft vooral gevolgen op de stations op de spoorlijn tussen 

Utrecht en Arnhem, met name Driebergen-Zeist en Veenendaal-De Klomp. Hier gaat NS de 

dienstregeling geheel veranderen en met meer treinen rijden. Dat betekent dat treinen op geheel 

andere tijden op deze stations gaan stoppen. Dit heeft grotere gevolgen dan alleen de vertrektijd van 

de bussen aanpassen. Er moeten keuzes gemaakt worden op welke trein precies aangesloten kan 

worden. 

In de regio Foodvalley hebben de wijzigingen van NS gevolgen voor aansluitingen op met name 

station Veenendaal De Klomp. Op alle aansluitende buslijnen zal  de dienstregeling zoveel als 

mogelijk worden aangepast op de nieuwe treintijden. Binnen de gestelde kaders, welke in het begin 

van dit vervoerplan zijn beschreven, is het helaas niet mogelijk gebleken om altijd een passende 

oplossing te bieden. Dit heeft te maken met de complexiteit van het netwerk en de tijdsdruk 

waarmee dit plan tot stand is gekomen. Met name de situatie op lijn 50 en het rondje Veenendaal-

Ede is erg complex o.a. omdat daar samenwerkingen plaatsvinden met collega vervoerders U-OV en 

Rrreis. Op lijn 50 is ervoor gekozen om de twee poten (richting Veenendaal en richting Wageningen) 

met elkaar om te draaien waardoor het is gelukt om op de meeste tijden een aansluiting te 

behouden in zowel Driebergen-Zeist als in Veenendaal De Klomp. Voor de reizigers in het gebied 

tussen Driebergen en Veenendaal-Wageningen zullen er aanpassingen aan de dienstregeling gaan 

plaatsvinden. Hierover zullen wij een communicatie traject opstarten.  



Er kan niet op alle extra ingelegde ritten door de NS aansluitingen worden geboden. Dat zou 

betekenen dat er flink extra kwantiteiten zouden moeten worden vrijgemaakt waar (nu) geen 

mogelijkheden voor zijn.  

Bovenstaande is grotendeels ook van toepassing op het rondje Veenendaal voor de lijnen 5, 83 en 

85. Hier is de situatie zowaar nog complexer door de verschillende randvoorwaarden vanuit de 

concessies PU en IJssel Vecht. Het is gelukt om een dienstregeling te ontwerpen die grotendeels 

aansluit op de wensen van de reiziger. Ook hier geldt dat op sommige momenten en plekken geen 

goede aansluiting kan worden geboden als gevolg van de wijzigende treintijden.  

Afgesproken is dat voor de situatie Veenendaal richting dienstregeling 2023 de tijd wordt genomen 

om nader te onderzoeken of verbeteringen zijn aan te brengen in de dienstregeling.   

In Breukelen is de dienstregeling van lijn 120 en 130 afgestemd op de wijzigende treintijden. Dit zorgt 

ervoor dat aankomsttijden en vertrektijden enkele minuten kunnen schuiven. In algemene zin 

kunnen de wijzigingen als minimaal worden beschouwd. Extra aandacht is uitgegaan naar de 

aansluiting van lijn 130 op lijn 340 van Connexxion richting Hoofddorp-Haarlem.  

 

Lijn 70 

Lijn 70 rijdt van Hilversum via Soest naar Amersfoort. In de dienstregeling van 2021 is door de 

afschalingen een fout in de dienstregeling geslopen in de zomerperiode waardoor momenteel op 

zaterdag een dienstregeling van 1 keer per uur wordt geboden tussen Hilversum en Soest terwijl dit 

op zondag 2x per uur is. Dit is niet logisch, de vervoerswaarde op zaterdag is hoger dan op zondag. Wij 

stellen daarom voor om de bedieningen op zaterdag en zondag met elkaar te wisselen. Concreet 

betekent dit dat op zaterdag in de vakantieperiode een dienstregeling van 2 keer per uur wordt 

geboden tussen Hilversum en Soest, op zondag zal dit worden teruggebracht naar 1 keer per uur.  

 

Lijn 77 en 78 Bilthoven                                                                                                                                                     

In vervoerplan 2021 is een onderzoek aangekondigd naar een mogelijke andere invulling van het 

openbaar vervoer in Bilthoven-Noord. Aanleiding voor dit onderzoek waren het zeer beperkte gebruik 

van lijn 78 en de hinder die bewoners langs de route van lijn 77 ervaren van de bussen in hun straat. 

In het voorjaar van 2021 is dit onderzoek uitgevoerd middels een enquête die lokaal is uitgezet. In de 

enquête is gevraagd naar de mening ten aanzien van het vervangen van de vaste lijn 78 door een 

flexibele vervoerservice (U-flex). Daarnaast is gevraagd naar de meest wenselijke route voor lijn 77 in 

Bilthoven-Noord. Ruim 600 mensen hebben de enquête ingevuld, waarvan de overgrote meerderheid 

in het gebied woont of werkt. 

  



Uit de resultaten blijkt dat de voorkeur van de meeste respondenten uitgaat naar het verleggen van 

de route van lijn 77 naar de Leyenseweg, in combinatie met het vervangen van lijn 78 door U-flex. 

 

  Welke route door Bilthoven vindt u het meest 
passend voor lijn 77? 

Wat vindt u van het idee om lijn 78 te 
vervangen door U-Flex? 

Geen 
mening 

Via de 
Leyenseweg v.v. 

Huidige route 

Geen goed idee, ik wil liever lijn 78 houden 14% 10% 30% 

Geen goed idee, lijn 78 mag van mij 
verdwijnen en er hoeft geen U-flex te komen 

7% 13% 5% 

Geen mening 46% 29% 24% 

Ja, goed idee om lijn 78 te vervangen 33% 47% 41% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 

Resultaten enquête Bilthoven  

We stellen daarom voor om  lijn 78 met ingang van de nieuwe dienstregeling op 12 december 2021 te 

vervangen door U-flex. Uit een eerste onderzoek blijkt dat het haalbaar is om naast de bestaande 

haltes van 78 nog enkele nieuwe haltes in Bilthoven aan het vervoergebied toe te voegen. Het gaat om 

een negental haltes bij lokale voorzieningen die nu niet, of zeer beperkt met het openbaar vervoer 

worden ontsloten. Daarnaast wordt nog gesproken over een eventuele uitbreiding naar 

bedrijventerrein Berg en Bosch. Op onderstaand kaartje zijn in geel de haltes van lijn 78 weergegeven, 

en in lichtblauw potentiële extra haltes. De exacte invulling werken we in overleg met betrokken 

partijen de komende tijd verder uit. 



Mogelijke invulling U-flex Bilthoven 

 

Gelijktijdig met de start van U-flex wordt de route van lijn 77 verlegd naar de Leyenseweg. Lijn 77 rijdt 

dan niet meer door Bilthoven-Noord, waardoor de haltes Walnootlaan en Rembrandtlaan vervallen. 

Reizigers van/naar deze haltes kunnen voortaan gebruik maken van U-flex en stappen op station 

Bilthoven over op lijn 77.  



 
Nieuwe route van lijn 77 

 

Vervoerkundige koppeling SUNIJ-lijn en tram 22 : gepland in zomer 2022                         

In de zomer van 2022 staat de vervoerkundige koppeling tussen de SUNIJ-lijn en tram 22 naar 

Utrecht Science Park gepland. Hiermee ontstaat een rechtstreekse tramverbinding tussen 

Nieuwegein / IJsselstein / Utrecht-West en Utrecht CS Centrumzijde / Galgenwaard / Science Park. 

Zodra de vervoerkundige koppeling tot stand komt, gaan dagelijks alle bestaande ritten uit 

Nieuwegein en IJsselstein doorrijden naar halte Utrecht Centraal Centrumzijde. Doordeweeks 

overdag rijden deze ritten vervolgens door naar Utrecht Science Park. 

Gedurende de huidige exploitatietijden op tram 22 (dagelijks van aanvang dienst tot 21.30 uur), 

rijden alle ritten uit IJsselstein en Nieuwegein door naar het Science Park. Voor zowel de SUNIJ- als 

de Uithoflijn geldt dat de frequenties op weekdagen gelijk blijven aan die waarmee nu wordt 

gereden. Op de SUNIJ-lijn wordt momenteel binnen Utrecht een ‘7,5-minutendienst gereden. Op de 

Uithoflijn is dit een ‘5-minutendienst. Om trams op zowel de SUNIJ- als de Uithoflijn met een 

regelmatig interval te laten rijden, zal de helft van de doorgaande trams van/ naar Nieuwegein of 

IJsselstein 2 tot 3 minuten extra stilstaan op halte Utrecht CS Centrumzijde. De acht doorgaande 

ritten per uur tussen Science Park en Nieuwegein / IJsselstein worden op de Uithoflijn aangevuld met 

vier korttrajectritten Science Park – Utrecht CS Centrumzijde. De korttrajectritten rijden zoals ook nu 

gebruikelijk onder lijnnummer 22. 

Na de vervoerkundige koppeling worden lijn 20, 21 en 22 gereden met tramcomposities van 75 

meter lang. De exacte materieelinzet is afhankelijk van de vervoervraag en beschikbaarheid van 

materieel. 



 

 

Afbeelding: Tramroutes na koppeling van de SUNIJ- en tram 22 

Omdat nog niet bekend is op welke datum deze vervoerkundige koppeling daadwerkelijk 

gerealiseerd gaat worden, wordt op een later moment (mogelijk tijdens de herijking) hier nader op 

ingegaan.   

Nachtnet (U-OV en Syntus) 

Zolang Covid19 een belangrijke weerslag heeft op het dagelijks leven rijden er geen nachtlijnen. Op 

moment van schrijven zijn de Covid maatregelen dusdanig dat een nachtnet geen meerwaarde heeft. 

In het vervoerplan 2022 is het nachtnet daarom niet opgenomen. Uiteraard houden wij voortdurend 

de ontwikkelingen in de gaten. Mocht er aanleiding zijn om het nachtnet weer op te starten,  dan 

zullen wij dit  in gezamenlijkheid met Provincie Utrecht bespreken en bepalen.  

  



Buurtbussen 

U-OV 

U-OV kent 1 buurtbus in haar vervoergebied, buurtbus 703 in Vijfheerenlanden. In 2020 is U-flex in 

Vijfheerenlanden geïntroduceerd, en U-flex bedient grotendeels dezelfde haltes als de buurtbus. Het 

gebruik van de buurtbus is daardoor nog verder afgenomen. De buurtbusvereniging overweegt 

momenteel om te gaan stoppen met rijden.  Mocht dit gebeuren dan biedt U-flex op alle relaties een 

alternatief. 

Syntus  

In de periode tussen de consultatieversie van het vervoerplan en dit definitieve vervoerplan zijn er 

diverse verzoeken van buurtbusverenigingen binnengekomen. Deze zijn allemaal behandeld met de 

betreffende verenigingen en wanneer de dienstverlening in het geding komt is er een afschrift 

uitgegaan naar de desbetreffende gemeenten waar de buurtbusvereniging actief is en naar de 

opdrachtgever. 

 

Lijn 522  Loenen aan de Vecht-Weesp 

Buurtbus 522 rijdt van maandag tot zaterdag van Vreeland via Nigtevecht naar Weesp. Vanuit de 

vrijwilligers en de dorpsraad van Vreeland zijn er initiatieven ontstaan om de buurtbus door te laten 

rijden naar de kern Loenen. In het recente verleden was dit ook al het geval. De reden om weer terug 

te keren naar Loenen is het vertrek van enkele functies uit Vreeland waardoor de vraag is 

toegenomen naar vervoer richting Loenen. Daarnaast is er  tijdwinst gevonden om de dienstregeling 

te kunnen blijven rijden in de stad Weesp. De buurtbus rijdt ter hoogte van de Jan Tooropstraat nu 

nog parallel aan de route van lijn 106 en 49. Het voorstel is om de buurtbus via de Herengracht naar 

de Stationweg te laten rijden. Dit biedt de benodigde rijtijdwinst.  

 

524  Woerden – Breukelen 

Buurtbus 524 rijdt van maandag tot en met zaterdag van Woerden naar Breukelen v.v.. De vereniging 

heeft aangegeven dat de rijtijdverdeling iets aangepast dient te worden, zodanig dat de vertrektijden 

bij de haltes Sluis en Lindenlaan richting Breukelen met 1 minuut worden vervroegd. De totale rijtijd 

per rit wijzigt niet. Ook de andere kant op dient de rijtijdverdeling te worden aangepast. Ook hier 

geldt voor de halte Sluis dat de vertrektijd richting Woerden met 1 minuut vervroegt moet worden.  

Als laatste verzoekt de verenging om ook de halte Oude Aa in de dienstregeling op te nemen. Dit past 

binnen de bestaande rijtijd.  

Het afgelopen jaar is gebleken dat buurtbus lijn 524 veelvuldig te maken had met 

capaciteitstekorten. Met name vanuit Kockengen en Kamerik is het in de ochtend druk en in de 

middag in de terug richting. In overleg met het ROCOV en de opdrachtgever zullen wij mogelijke 

oplossingen onderzoeken.  

  

  



572  Amersfoort Vathorst – Soestdijk 

Buurtbus 572 rijdt van maandag tot en met zaterdag tussen Amersfoort Vathorst en Soestdijk en 

doet onderweg diverse kernen waaronder Bunschoten en Baarn aan. De buurtbusvereniging heeft 

aangegeven door de Covid19 pandemie veel reizigers te zijn kwijtgeraakt. Dit resulteert in een 

verminderd enthousiasme bij de vrijwilligers. Om die reden stelt de vereniging twee wijzigingen in de 

dienstregeling 2022 voor: 

Op maandag-vrijdag zullen de laatste ritten komen te vervallen vanuit Soest en Amersfoort. Specifiek 
gaat het om de volgende ritten: 

o Vertrek uit Amersfoort 17:45 uur – Aankomst Soest 18:40 uur. 
o Verstrek Soest 17:51 uur – Aankomst Amersfoort 18:43 uur. 

 
Op zaterdag zal de dienstregeling zodanig worden aangepast dat er een twee uursdienstregeling 
wordt aangeboden. Concreet betekent dit dat een van de twee busjes niet uitrijdt. Het voorstel is om 
de dienst die om 09:51 start vanaf Soest te laten bestaan.  
 

In overleg met de vereniging is afgesproken dat zodra de reizigersaantallen zich herstellen de 

bovengenoemde maatregelen heroverwogen zullen worden.  

 

575 Driebergen-Rijssenburg – Soest 

Buurtbus 575 rijdt van maandag tot en met zaterdag 1x per uur tussen Driebergen en Soest. In Soest 

ervaart de vereniging veel vertraging door dichtzittende spoorbomen waardoor er congestie ontstaat 

op de Ossendamweg welke terugslaat op de Soesterbergsestraat. De aankomsttijd op station Soest 

Zuid staat hierdoor onder druk. De vereniging stelt daarom voor om zowel de heen als terugrit via de 

Eikenlaan te rijden. Ter hoogte van het winkelcentrum zouden zij graag in beide richtingen een halte 

zien. Het is voorlopig nog onduidelijk of en wanneer deze halte kan worden gerealiseerd. In 

gezamenlijkheid met de gemeente Soest worden de mogelijkheden nader onderzocht. 

 

 

 

  



Consultaties Vervoerplan 2022 

Bijlage 1: Advies vervoerplannen 2022 Qbuzz / Syntus ROCOV Utrecht  

  



Bijlage 2: Reactie op het advies ROCOV Utrecht door Syntus en U-OV 

  



Bijlage 3: Consultatienota vervoerplan 2022 van Syntus en U-OV 

 

 



                                                                                                                                

 

                                                                                              

 

Consultatienota 

Publieksconsultatie 

Op 12 juli 2021 is het gezamenlijke concept-vervoerplan 2022 gepubliceerd op de website van 
Syntus en U-OV. Tot 8 augustus heeft iedereen de gelegenheid gehad hier middels een 
reactieformulier op te reageren. Via de website van Syntus zijn 30 reacties achtergelaten. U-OV 
ontving 33 reacties. De meeste inzendingen bevatten geen inhoudelijke reactie op het vervoerplan 
maar de wens om op een bepaalde plaats of lijn meer, minder of anders te gaan rijden. Hieronder 
zijn alle binnengekomen reacties samengevat en voorzien van een antwoord. Per onderwerp is 
aangegeven hoe vaak die werd genoemd. De reacties hebben niet geleid tot aanpassingen in het 
definitieve vervoerplan. 
 
Opmerking: positief dat er niets hoeft te veranderen (3x) 
Ook wij zijn opgelucht dat verdere besparingen op het vervoeraanbod komend jaar niet nodig zijn. 
 
Kritiek: vervoerplan te weinig concreet om op te kunnen reageren (1x) 
We hebben ons best gedaan voorstellen zo duidelijk mogelijk te formuleren. Wens: herstel  
 
Bediening Lage Vuursche in het weekend (31x) 
Lijn 59 is per ingang dienstregeling 2021 op zaterdag vervallen, vanwege erg gering gebruik. Op 
zondag werd al niet meer gereden. Gezien de financiële uitgangspunten voor dit vervoerplan is er op 
dit moment ook geen ruimte voor uitbreiding en is opnieuw opstarten van de zaterdagdienst per 
start dienstregeling 2022 niet mogelijk. Tevens willen wij opmerken dat voor het opstarten van een 
bediening op zaterdag voldoende aantoonbare vervoersvraag aanwezig moet zijn. Het is de vraag of 
die vervoersvraag nu en in de toekomst aan de minimale eis zal voldoen. Dit zal nader onderzocht 
dienen te worden. In overleg  met de opdrachtgever provincie Utrecht zal, als er weer meer 
financiële ruimte komt, worden besproken welke mogelijkheden er zijn.  

 
Wens: verbeteren verbinding Rijnvliet – Leidsche Rijn Centrum (4x) 
Op de Stadsbaan-Zuid is ter hoogte van Rijnvliet een halte voorzien. Op dit moment ontbreekt 
echter nog een deel van de looproute waardoor de Stadsbaan niet (veilig) bereikbaar is voor 
voetgangers. We zullen dit bespreken met de gemeente Utrecht. Zodra de infrastructuur op orde is, 
nemen we de extra haltes op in de routes van lijn 10 en 48. 
 
Wens: de nachtbussen moeten weer gaan rijden (1x) 
Gezien de huidige coronamaatregelen ontbreekt voorlopig de noodzaak nachtbussen te rijden. 
Zodra er weer voldoende vervoervraag is in de nacht kijken we hier opnieuw naar. 
 



   

 

                      
  

Wens: lijn 47 Utrecht – Houten  weer rijden op zaterdag (1x) 
Lijn 47 is met de noodzakelijke bezuinigingen in vervoerplan 2021 vervallen op zaterdag vanwege 
het beperkte gebruik. Gezien de financiële uitgangspunten voor dit vervoerplan is er op dit moment 
ook geen ruimte voor uitbreiding. Zodra er weer meer financiële ruimte komt, zullen we kijken waar 
we die extra uren het beste kunnen inzetten. 
 
Wens: inzet van kleiner materieel op de route lijn 8 in Utrecht-Oost (2x) 
We zien geen mogelijkheden met kleiner materieel te rijden op lijn 8. Op grote delen van de dag en 
op grote delen van het traject is inzet van gelede bussen (onder normale omstandigheden) 
noodzakelijk. We verwachten dat de vervoervraag zich de komende maanden/jaren herstelt naar (en 
zelfs voorbij) het oude niveau. Het tijdelijk (tot de vervoervraag zich volledig heeft hersteld) inzetten 
van kleinere bussen is ook geen optie, aangezien we hier simpelweg niet voldoende bussen voor 
hebben. 
 
Vraag: rijdt de tram na de vervoerkundige koppeling ’s avonds en in het weekend naar USP? (1x) 
Nee, op het traject CS Centrumzijde – Science Park rijdt ook na de vervoerkundige koppeling geen 
tram op weekdagen na 21.30 en in het weekend. Op deze momenten biedt lijn 28 voldoende 
capaciteit tussen het Science Park en Utrecht CS. Lijn 8 en 41 bieden voldoende capaciteit van en 
naar de haltes Vaartsche Rijn en Galgenwaard. Halte Kromme Rijn ligt op loopafstand van halte 
Stadion Galgenwaard en is ook de minst gebruikte halte van de Uithoflijn. Er is kortom op dit 
moment onvoldoende vervoervraag om de tram ook in de late avonduren en het weekend te laten 
rijden. 
 
Suggestie: terugdraaien routewissel lijn 11/127 t.b.v. betere ontsluiting Vleuten voor senioren (1x) 
Het verlengen van de route van lijn 11 betekent dat aansluitingen op de trein in Maarssen vervallen, 
óf de inzet van een extra voertuig noodzakelijk is, wat een kostbare aangelegenheid is. Voor corona, 
en dus ook voor de routewissel, maakten op weekdagen gemiddeld 36 reizigers gebruik van de 
haltes in Vleuten-Oost, waarvan (op basis van OV-chipkaartdata) gemiddeld 6 reizigers ouder dan 65. 
Deze aantallen zijn zo beperkt, dat het exploitatief onverantwoord is hiervoor een extra voertuig in 
te zetten. We nemen de suggestie daarom niet over. De betrouwbaarheid van lijn 127 wordt in de 
volgende dienstregeling verhoogd door aanpassing van rijtijden en een ruimere keertijd in 
Kockengen, waarbij aansluiting op de trein richting Leidsche Rijn Centrum en Utrecht CS blijven 
behouden. 
 
Suggestie: lijn 6 tussen CS en Overvecht na corona vaker rijden in de spits (1x) 
We houden het gebruik van de verschillende lijnen in de gaten en passen het aanbod waar nodig aan 
op de veranderde vervoervraag. 
 
Wens: lijn 241 Utrecht – Wijk bij Duurstede weer rijden (1x) 
Lijn 241 is met de noodzakelijke bezuinigingen in vervoerplan 2021 vervallen, omdat sprake was van 
overbediening op het gezamenlijke traject van lijn 41/241 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. 
Daarnaast bleek het aantal reizigers van/naar Kanaleneiland-Zuid (de bestemming met de meeste 
extra reistijd als gevolg van het vervallen van lijn 241), door een relatief kleine groep reizigers werd 
gebruikt. Zodra er weer meer financiële ruimte komt, zullen we kijken waar we die extra uren het 
beste kunnen inzetten. 
 
Wens: verbeteren aansluitingen van lijn 74 op de trein bij station Driebergen-Zeist. (1x) 
De vertrek- en aankomsttijden in Zeist worden voor lijn 74 bepaald door aansluitingen op de Lekbrug 



   

 

                      
  

in Vianen en bij Kanaleneiland-Zuid in Utrecht. We begrijpen de wens, maar het is helaas niet 
mogelijk overal en altijd een perfecte aansluiting te bieden. 
 
 
Wens: herstel directe verbinding tussen Soesterberg en Utrecht CS (1x) 
Lijn 34 rijdt sinds dit jaar door Soesterberg, in plaats van langs Soesterberg. Hierdoor bestond niet 
langer de noodzaak om ook lijn 73 door te laten rijden naar Soesterberg. Lijn 73 is daarom ingekort 
tot Zeist. Naast lijn 34 rijdt ook lijn 56 door Soesterberg. Beide lijnen bieden een verbinding met 
Zeist, waar kan worden overgestapt op hoogfrequent rijdende lijnen 50 en 73 richting Utrecht CS. 
Gezien het aantal reizigers tussen Soesterberg en Utrecht is dit een passend vervoeraanbod. We 
begrijpen de wens, maar zijn niet voornemens deze wijziging terug te draaien. 
 
Wens: herstel directe verbinding tussen station Vleuten en Kasteel De Haar (1x) 
Gezien de financiële uitgangspunten voor dit vervoerplan zien we op dit moment geen 
mogelijkheden weer een aanvullende, directe lijn te rijden tussen station Vleuten en Kasteel De 
Haar. Vorig jaar is onderzocht of lijn 127 een halte dichterbij het kasteel zou kunnen aandoen. Dat is 
helaas niet mogelijk gebleken. Op dit moment voldoet de capaciteit die lijn 127 biedt. Ook om die 
reden is er nu geen aanleiding voor uitbreiding. Zodra er weer meer financiële ruimte komt, zullen 
we het vervoeraanbod naar Kasteel De Haar heroverwegen. 
 
Vraag: de betrouwbaarheid van Syntus Flex laat te wensen over. Ook is het niet wenselijk dat 
Syntus Flex in Mijdrecht enkel van maandag tot vrijdag rijdt (1x). 
Syntus Flex is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Syntus. Wij benutten deze vraag 
dan ook om te onderzoeken op welke wijze wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. 
 
Vraag: Kan lijn 123 van Mijdrecht naar Woerden 5 minuten eerder rijden zodat op station 
Woerden de IC kan worden gehaald? (1x) 
Er zal worden geprobeerd de aansluiting naar Utrecht op de IC in de ochtend en in de middag vanaf 
de IC uit Utrecht te creëren. 
 
Vraag: Kan lijn 50 in Veenendaal na de werkzaamheden in Veenendaal aan de Kerkewijk over de 
Rondweg-West blijven rijden? (1x) 
Vooralsnog wordt niet overwogen de route van lijn 50 te wijzigen. In het verleden is gebleken dat de 
reguliere route past bij de klantvraag. Belangrijke bestemming van die reguliere route is het station 
Veenendaal Centrum welke in de omleidingsroute niet wordt bediend.   
 
Wens: Graag een betere busverbinding tussen Soest en station Baarn (1x) 
Binnen het openbaar busvervoer vervult Baarn een ondergeschikte rol. Het ontbreekt aan 
achterland. Soest is qua openbaar vervoer goed ontsloten. Het bedienen van Baarn anders dan met 
lijn 272 en de buurtbussen 572 en 573 ligt daarom niet voor de hand. 
 
Suggestie: Enkele voorstellen tot integreren en herstructureren van enkele lijnen in de omgeving 
Benschop-Ijsselstein 
Een aantal lijnen worden in verschillende combinaties genoemd. Hierbij moet worden gerealiseerd 
dat het erg lastig is om een buurtbus te integreren in een reguliere lijn of andersom. Dat vergt meer 
onderzoek en overleg om tot een weloverwogen voorstel te komen dat voor gebruikers gewenst is 
en wat de kosten betreft haalbaar is. De gemaakte opmerkingen zullen door de Vervoerkundigen 
worden beoordeeld en, indien haalbaar, overgenomen voor een volgende dienstregeling aanpassing. 
 



   

 

                      
  

Vraag: De frequenties van lijn 107 en 295 zijn best hoog. Is het niet handig om deze lijnen te 
betrekken tot U-Link en/of R-net? (2x) 
De frequentie op beide lijnen is (op dit moment) niet hoog en constant genoeg voor het predicaat U-
link lijn. 
 
 
 
  



   

 

                      
  

Ambtelijke reacties gemeentes 
Naast de besproken burgerconsultatie hebben tevens alle belanghebbende gemeenten de 
gelegenheid gekregen om te reageren op het concept vervoerplan. Syntus ontving van 8 gemeenten  
een ambtelijke reactie, bij U-OV kwamen geen reacties van gemeenten binnen. De meeste 
inzendingen bevatten aanvullende ideeën en wensen die vanwege de randvoorwaarden voor de 
dienstregeling 2022 niet uitvoerbaar zijn. Wij zullen de opmerkingen dan ook meenemen naar een 
volgende dienstregeling wijziging. Hieronder zijn alle binnengekomen reacties samengevat en 
voorzien van een antwoord. De reacties hebben niet geleid tot aanpassingen in het definitieve 
vervoerplan. 
 

Gemeente Opmerking Reactie 

Bunnik  • Korte reactietermijn 
midden in zomerreces; 

• begrip voor de situatie 
rondom exploitatie en 
covid-19 en de toegezegde 
steun.  

• meer overleg over de 
specifieke maatregelen is 
gewenst. In dit geval voor 
Bunnik vooral de 
lijnvoering van bus 241. 
Bus 241 als groot zorgpunt. 
Juist omdat leerlingen en 
studenten over grotere 
afstanden gebruik maken 
van deze lijn en over 
weinig alternatieven 
beschikken. 
 

 

• Consultieperiode was 
idealiter wat langer en niet 
tijdens reces. Deze termijn is 
inherent aan de late 
duidelijkheid over wel/niet 
afschalen en beschikbaarheid 
aanvullende financiering Rijk 

• U-OV gaat in overleg met de 
gemeente Bunnik over de 
lijnvoering 241. 

Rhenen De gemeente heeft een verzoek 
gekregen om de buitenplaats 
Rhenendael (wooncomplex 
ouderen) beter te bedienen met 
het Openbaar Vervoer. Een optie is 
om lijn 280 ipv. Rondweg-Oost te 
laten rijden via Cuneraweg en 
Kerkewijk naar Station 
Veenendaal-Centrum of lijn 85 een 
bredere lus laten maken voor een 
rechtstreekse verbinding met 
ziekenhuis in Ede.  
 

Syntus heeft contact gehad met de 
betreffende verkeersambtenaar en de 
afspraak gemaakt om de situatie in 
aanloop naar de volgende 
dienstregeling wijziging mee te 
nemen. Tot die tijd kunnen bewoners 
in ieder geval gebruik maken van een 
van de verder weg gelegen haltes. 
 

Bunschoten • geen inhoudelijke 
opmerkingen op het 
vervoerplan 2022 zoals dat 
door Keolis is 

Wij snappen dat u het niet eens bent 
met het opheffen van de laatste 
buurtbusritten en inperken van de 
zaterdagdienstregeling. Wijzigingen 
van de buurtbussen kunnen echter 



   

 

                      
  

gepresenteerd (medio juli 
2021).  

• niet instemmen met het 
later gecommuniceerde 
voornemen van de 
buurtbusvereniging 572 
om de laatste ritten in 
beide richtingen op 
maandag tot en met 
vrijdag te laten vervallen 
en de dienstregeling op 
zaterdag in te perken 

• Wij zijn blij dat de 
dienstverlening wat dat 
betreft op hetzelfde niveau 
blijft/kan blijven. 

• Wij plaatsen hier de 
opmerkingen die vanuit de 
gemeenteraad vorig jaar 
zijn gemaakt (bij het 
Vervoerplan 2021) en die 
nog steeds actueel zijn, dat 
de reistijd tussen 
Amersfoort-Centraal en 
Bunschoten van nu circa 30 
minuten als te lang wordt 
ervaren. Een snelbus of 
HOV zou hier verbetering 
in kunnen brengen.  

• Daarnaast vragen wij 
aandacht voor het op peil 
houden of zelfs verbeteren 
van de verbindingen met 
de scholen in de 
omliggende plaatsen als 
Amersfoort en Baarn.                       

door de verenigingen zelf worden 
aangedragen. Er is overleg geweest 
met de vereniging om de ritten te 
blijven rijden maar als men dat niet 
wil dan kunnen wij hen niet dwingen. 
Een vorm van eigen zeggenschap van 
de vereniging over de 
buurtbusdienstregeling is inherent 
aan deze vervoersvorm waar volledig 
op vrijwilligers wordt geleund. Dit 
maakt het mogelijk om op minder 
rendabele lijnen vervoer te blijven 
bieden maar biedt dus wat minder 
ruimte om bij te sturen.  
Wij herkennen de opmerking niet dat 
de reistijd tussen Bunschoten en 
Amersfoort, van circa 30 minuten, als 
te lang wordt ervaren. De 
opstapplaats speelt een belangrijke 
rol in de tijdsduur van de rit. Vanaf 
halte De Kronkels is de ritduur naar 
station Amersfoort ‘slechts’ 15-20 
minuten waarmee deze rit 
concurrerend is aan een 
autoverplaatsing. 
 
Wel onderschrijven we het belang 
van goed openbaar vervoer op het 
traject Amersfoort – 
Bunschoten/Spakenburg. Wij vinden 
de suggestie van de gemeente 
interessant en stellen dan ook voor 
om te onderzoeken op welke manier 
en termijn rijtijdwinst te behalen is.  
 
Scholieren en studenten vormen een 
belangrijke doelgroep voor het 
openbaar vervoer. Wij hebben 
daarom bijzondere aandacht voor de 
verbinding met onderwijsinstellingen. 
In 2022 houden wij het 
voorzieningsniveau richting 
onderwijsinstellingen in stand. Mocht 
blijken dat er verbinding missen of 
uitgebreid dienen te worden zullen 
we dat meenemen richting 
dienstregeling 2023. 
 



   

 

                      
  

De Ronde Venen • streven naar uitvoering van 
het Strategisch OV-plan 
vanaf december 2022 
 

• vinden het erg jammer dat 
de uitvoering van het plan 
nu niet is opgenomen in 
het Vervoerplan 2022.  

•  
Wij gaan er vanuit dat we 
gezamenlijk het proces om 
te komen tot uitvoering 
van het Strategisch OV-
plan oppakken voor het 
Vervoerplan 2023. Met de 
Provincie Utrecht hebben 
wij afgesproken om op 
basis van de 
ontwikkelingen van de 
reizigersaantallen begin 
2022 een besluit daarover 
te nemen. 

Wij hebben in overeenstemming in de 
driehoek gemeente/ opdrachtgever/ 
Syntus besloten om het strekken van 
lijn 126 en 130 door te zetten naar 
het vervoerplan 2023. Wij spreken 
hier graag met u over door in het 
proces om te komen tot dit 
vervoerplan. Ook aan gemeentelijke 
kant worden investeringen 
(infrastructuur) gevraagd. 

• Wij vragen meer aandacht 
voor SyntusFlex; 

• Op dit moment rijdt deze 
bus alleen in Mijdrecht, 
Wilnis en Waverveen op 
doordeweekse dagen. Dit 
is onvoldoende. Wij willen 
dat deze bus ook wordt 
ingezet voor reizigers naar 
de Vinkeveense Plassen in 
het weekend. 
Wij voeren samen met de 
Provincie Utrecht een pilot 
uit om het gebruik van 
SyntusFlex en de buurtbus 
door reizigers van de 
Regiotaxi te stimuleren. 
Wij zien deze pilot als 
onderdeel van het komen 
tot een goed en flexibel 
onderliggend systeem in 
het kader van ons 
Strategisch OV-plan. Wij 
gaan er vanuit dat we in de 
loop van 2022 gezamenlijk 
kijken naar de conclusies 

SyntusFLex is een belangrijk 
onderdeel van het dienstverlenend 
aanbod van Syntus. Wij gaan graag in 
op het aanbod van de gemeente om 
nader te bekijken op welke wijze wij 
deze dienst verder kunnen benutten 
en eventueel uitbreiden. Voorwaarde 
is wel dat onze opdrachtgever, 
provincie Utrecht, wordt betrokken. 



   

 

                      
  

voor het stimuleren van 
het gebruik van SyntusFlex 

Wij blijven streven naar buslijn 120 
via Station Abcoude. 
Wij vragen u om dit nogmaals te 
bezien. 

Zoals u weet zijn wij geen voorstander 
van het bedienen van station 
Abcoude met lijn 120. Het biedt 
slechts geringe meerwaarde voor 
reizigers. Daarnaast krijgen 
doorgaande reizigers extra rijtijd en 
station Holendrecht en Bijlmer bieden 
meer overstapmogelijkheden.  

Wij vragen aandacht voor de 
overstap op Uithoorn Busstation. 
Connexxion kort lijn 340 (vanuit 
Haarlem) in tot Uithoorn 
Busstation en buslijn 342 (naar 
Schiphol) gaat niet rijden vanuit 
Mijdrecht. Het is belangrijk dat er 
een goede aansluiting van de lijnen 
340 en 347 (vanuit Amstelveen) op 
lijn 130 v.v. is.  

Er is contact met collega vervoerder 
Connexxion om de overstap te 
optimaliseren. Wij kunnen bevestigen 
dat er een redelijke overstap 
gehandhaafd blijft. 

Wij vragen uw aandacht voor de 
halte bij het AMC. 
Wij hebben lang aangedrongen op 
het verbeteren van de 
bereikbaarheid van het AMC vanuit 
onze gemeente. Gemeente 
Amsterdam lijkt halte in omgeving 
AMC aan te gaan leggen. Wij 
vragen u om deze halte – zodra 
deze gereed is – direct in uw 
dienstregeling en systemen op te 
nemen. 
 

Dit verzoek zal, zodra mogelijk, 
worden ingewilligd. De exacte 
opname in de dienstregeling moet 
uiteraard goed worden geregeld. 
Belangrijk is te vermelden dat voor 
ingebruikname een 'natuurlijk' 
moment zal worden gekozen. 

Zeist Verzoek voor een extra bushalte 
voor lijn 298 ter hoogte van Zeist. 
Najaar over doorspreken. 
 
 

Dat lijkt ons alleszins redelijk. Wij 
praten hier graag over mee om te 
zien welke mogelijkheden er zijn. 

Amersfoort Soesterkwartier: het onderzoek 
vervoerbehoefte in de wijk, wordt 
binnenkort door provincie gestart. 
Syntus heeft de bewoners 
toegezegd dat er ook nog een keer 
goed gekeken wordt naar de 
lijnvoering om de wijk heen. 
Verzoek dit  in het kader van dit 
onderzoek op te pakken. 

Syntus is voornemens het onderzoek 
naar de vervoerbehoefte in de wijk 
Soesterkwartier benutten om de 
lijnvoering van de wijk en in het 
verlengde de stad Amersfoort nader 
te bekijken. De exacte uitwerking zal 
in goed overleg worden bepaald.  

Lijn 19: gemeente draagt bij in 
kosten. Onze bijdrage is afgelopen 

Wij grijpen het voorstel van de 
gemeente Amersfoort in deze graag 



   

 

                      
  

jaren gestegen, terwijl de route 
langer en de frequentie lager werd 
en dus onaantrekkelijker werd voor 
de reizigers naar De Rusthof en 
RHDHV. Dat terwijl er in de bus nu 
ook reizigers uit de wijk zitten. In 
het project van provincie Utrecht 
over aanvullend openbaar vervoer 
wordt gekeken naar een alternatief 
vervoerssysteem in Amersfoort 
Zuid. Graag gaan we vanaf 
september met Syntus het gesprek 
aan om samen met de bedrijven en 
in aansluiting/ aanvulling op het 
onderzoek dat door provincie 
Utrecht wordt uitgevoerd te 
onderzoeken op welke manier we 
een betaalbaar en goed OV 
systeem kunnen krijgen dat recht 
doet aan de verschillende vragen in 
het gebied.  
 

aan om gezamenlijk te onderzoeken 
op welke wijze de dienstverlening van 
lijn 19 beter is af te stemmen op de 
behoefte van huidige en potentiele 
gebruikers. 

Halte Brabantsestraat: graag zien 
we hier een nieuwe naam: De 
Nieuwe Stad.  
 

Dit verzoek zal per dienstregeling 
2022 worden ingewilligd. 

IJsselstein Het beeld bestaat dat de buslijn 
Gouda – Ijsselstein – Nieuwegein 
weinig reizigers vervoert. In ieder 
geval in IJsselstein sluit  de 
frequentie en route niet aan bij de 
behoefte. 

Het klopt dat betreffende lijn een 
relatief laag gebruik kent. Dit is reeds 
bekend bij ons als vervoerder en bij 
onze opdrachtgever. Syntus zal 
contact opnemen met de gemeente. 

Soest Aangezien er geen wijzigingen voor 
Soest in zitten hebben wij geen 
opmerkingen over het vervoerplan. 
 

Ter kennisgeving aangenomen. 
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Betreft: advies vervoerplannen 2022 Qbuzz / Syntus 

 

Utrecht, 9 augustus 2021 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Eerdmans, heer Bekedam en heer Schoenmakers, 

 

 

Het ROCOV geeft onderstaande adviezen onder nog steeds bijzondere omstandigheden. Al 

sinds het voorjaar van 2020 is er geen sprake meer van de gebruikelijke meedenk- en 

adviesmomenten. Het ROCOV waardeert zeer dat provincie, Kéolis/Syntus Utrecht en 

Qbuzz/U-OV telkens hebben getracht het adviesproces zo goed mogelijk vorm te geven, 

afhankelijk als ook zij waren van externe ontwikkelingen en langdurige onduidelijkheid 

over de financiële randvoorwaarden. 

 

Proces 

Op basis van een presentatie, mondelinge toelichtingen en aanvullingen in het plenaire 

ROCOV van 27 juli, mondelinge toelichtingen in een externe bijeenkomst van Syntus op 28 

juli, nadere toelichting per mail van U-OV (via de provincie) en informatiebronnen van een 

individueel ROCOV-lid heeft het ROCOV soms de aanleiding en het concrete voorstel 

moeten (en kunnen!) reconstrueren. Bij de advisering heeft dat alles complicerend 

gewerkt. Het zal duidelijk zijn dat het ROCOV de procedures zoals ze gevolgd zijn bij de 

advisering over de vervoerplannen van 2021 en 2022 in de komende jaren niet langer wil 

volgen. We hebben te weinig ruimte om tot een doordacht advies te komen als we 

enerzijds minder betrokken worden in de voorbereiding van vervoerplannen en anderzijds 

het verzoek krijgen om akkoord te gaan met een verkorte adviestermijn. 

Met ons allen moeten we na denken over mogelijkheden in het ‘nieuwe normaal'.  

 

Inhoudelijk advies 

Het ROCOV waardeert dat Syntus en U-OV voor 2022 met een gezamenlijk Vervoerplan en 

een gezamenlijke adviesaanvraag daarover zijn gekomen. Het ROCOV constateert dat de 

aanvraag en het Vervoerplan niet zo gedetailleerd zijn als voorheen. Het ROCOV heeft zich 

regelmatig moeten afvragen wat er voorgesteld wordt en waarover geadviseerd moest 

worden. De adviesaanvraag bleef daarover vaak vaag. 
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Daarom vatten wij bij elk onderdeel eerst onze interpretatie samen van het voorstel 

waarop wij menen dat wij geacht worden te adviseren. Deze samenvatting is herkenbaar 

aan de blauwe kleur en bovendien cursief en ingesprongen weergegeven. 

Daarop volgt in zwart ons advies of een eventuele opmerking. 

 

BELANGRIJK: Als onze interpretatie verkeerd is geformuleerd wordt het ROCOV graag in 

de gelegenheid gesteld alsnog te adviseren over een gecorrigeerde formulering! 

 

Hieronder gaan wij achtereenvolgens in op de in de adviesaanvraag genoemde 

wijzigingsvoorstellen: 

1: n.a.v. NS op traject A'dam C / Schiphol Airport – Utrecht C – Arnhem C (– Nijmegen, 

d.w.z.: 

1a knoop Breukelen; 

1b Maarssen en Zuilen; 

1c Vaartsche Rijn en Bunnik; 

1d knoop Driebergen-Zeist; 

1 e Maarn, Veenendaal West en Centrum, 

1f Rhenen; 

1g knoop Veenendaal-De Klomp; 

2: aanpassingen Bilthoven; 

3: doorkoppeling tramlijnen SUNIJ-/Uithoflijnen; 

4: aanpassing lijn 85 in Leerdam; 

5: zomerdienst, opmerkingen over lijn 70 en 82. 

 

1 Aansluitingen op nieuwe NS-dienstregeling IC A'dam C / Schiphol Airport – 

Utrecht C – Arnhem C (– Nijmegen) en sprinter Uitgeest – Breukelen – 

Veenendaal Centrum - Rhenen 

NS start met een nieuwe dienstregeling op dit traject: 6x/uur een IC tussen 

Schiphol Airport, Utrecht C, Ede-Wageningen en Arnhem C, 4x/uur doorgaand naar 

Nijmegen (tussen Arnhem en Nijmegen fungeert de IC Zwolle – Roosendaal reeds 

als 5e/6e IC/uur). Dit heeft consequenties voor de sprinters op dit traject. 

De sprinters Uitgeest – Rhenen en de spitssprinters Breukelen – Veenendaal 

Centrum worden verwisseld, waarbij tussen de spitsen een extra sprinter wordt 

ingelegd tussen Breukelen en Rhenen 

Het ROCOV constateert dat dit op diverse stations consequenties kan hebben voor 

aansluitende busdiensten: 

 

1a knoop Breukelen 

NS voegt te Breukelen tussen de spitsen 2z/uur een sprinter naar Utrecht en 

Driebergen-Zeist toe, waardoor daar een kwartierdienst ontstaat. 

Het ROCOV brengt in herinnering dat bij de invoering van ‘Randstadspoor' in 

dienstregeling 2009, waarbij de toenmalige lijn 140 (thans 130) niet langer over de A2 

doorreed naar Utrecht maar in Breukelen aansluiting gaf gaan aansluiten op de treinen 

naar Utrecht. Sindsdien heeft NS de treinfrequentie afgeschaald naar een halfuurdienst en 

is de frequentie van lijn 130 daaraan aangepast.  

Het ROCOV adviseert nu de NS-frequentie weer wordt opgevoerd lijn 130 weer op alle 

treinritten naar Utrecht te laten aansluiten. 

Ook de verbinding ven station Breukelen met Breukelen centrum en Breukelen noord is 

ingesteld in dienstregeling 2009. In de dienstregeling 2020 gingen er in de spits 4 ritten 

per uur tussen Breukelen station en Breukelen noord. 
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Het ROCOV verzoekt u deze voorziening weer in te stellen, bij voorkeur bij de start van het 

vervoerplan 2022, die immers een flinke verbetering bij de NS brengt. 
 

Syntus stelt voor de aankomst-/vertrektijden van de lijnen 120 en 130 iets te 

verschuiven zodat trein- en onderlinge busaansluitingen gehandhaafd blijven. 

Het ROCOV merkt hierbij op dat er aandacht moet worden besteed aan de (lastige) 

aansluiting van buurtbus 524 (Breukelen Station – Woerden). Het ROCOV heeft ideeën hoe 

dit kan worden geoptimaliseerd en wil daarover graag meedenken. 

Het ROCOV heeft geen verdere opmerkingen bij dit voorstel voor dit moment. 

 

1b Maarssen en Zuilen 

NS past de treintijden aan. Door U-OV (en Syntus) worden geen voorstellen voor de 

aldaar aansluitende lijnen 12 (en in Zuilen 120). 

Het ROCOV constateert dat wie uit Amsterdam naar Maarssen (Dorp) wil reizen de keuze 

heeft om vanaf Breukelen met lijn 120 of vanaf Maarssen met lijn 12 te reizen. In elk 

geval moet een van deze aansluitingen wel worden aangeboden. Bij voorkeur de snelst 

mogelijke. 

 

1c Vaartsche Rijn en Bunnik  

Hierover heeft het ROCOV geen opmerkingen. 

 

1d knoop Driebergen-Zeist 

Treintijden wijzigen en tussen spitsen wordt 2x/uur een sprinter uit Breukelen en 

Utrecht toegevoegd. 

Het ROCOV heeft geen opmerkingen over de in dit verband gemaakte keuzes.  

 

1e Maarn, Veenendaal West en Centrum 

Treintijden wijzigen. Maarn wordt door spitsversterkers in tegenspitsrichting 

overgeslagen (i.v.m. achtervolgende IC) maar behoudt huidige bediening (4x/uur in 

spits in de spitsrichting). 

Het ROCOV wijst erop dat te Veenendaal West door een verschuiving van lijn 83 (zie 

hieronder bij 1g Veenendaal-De Klomp - ‘Rondje’) een betere aansluiting trein/bus 

mogelijk kan zijn. 

 

1f Rhenen 

NS verschuift de bediening van Rhenen met een kwartier. Syntus verschuift de 

Wageningse tak van lijn 50 eveneens. Daardoor blijven aansluitingen tussen lijn 50 

(beide richtingen) en de trein behouden. 

Het ROCOV is verheugd dat deze aansluitingen gehandhaafd kunnen blijven. 

 

1g knoop Veenendaal-De Klomp 

NS wijzigt intercity-tijden ingrijpend. Bij dit onderdeel vermelden we de Syntus-

voorstellen afzonderlijk. 

• Lijn 50 wordt ma/za overdag een kwartier verschoven (t.g.v. ruil Veenendaalse en 

Wageningse takken) en biedt daardoor een acceptabele overstap van/naar Arnhem C. 

COMPLICATIE: Door nodige rijtijden zijn 2x/dag aansluitingen op trein in De Klomp 

niet haalbaar (A bus  .. V trein … resp. A trein … V bus …). Bus komt net te laat resp. 

moet net iets te vroeg vertrekken i.v.m. afstemming lijn 50 met U-OV tussen Utrecht 

en Driebergen-Zeist. 

Het ROCOV adviseert op deze specifieke momenten in de spits voor de Syntusritten zo 

nodig af te wijken van het patroon Utrecht - Driebergen-Zeist, teneinde toch in 
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Veenendaal-De Klomp aansluiting te bieden van een halfuurdienst op een halfuurdienst. 

Achterlichtaansluitingen met wachttijden van 28 à 32 minuten (je ziet dus volgende trein 

of bus aankomen) moeten worden voorkomen. Qbuzz zou dan zijn korte ritten ook moeten 

aanpassen om een gelijkmatig patroon tussen Driebergen-Zeist en Utrecht te behouden. 

Voor het geval dat het patroon Utrecht – Driebergen-Zeist toch niet veranderd kan worden 

adviseert het ROCOV dat er t.b.v. reizigers lijn 50 van/naar Leersum, Amerongen en Elst 

versterkingsritten naar/van Veenendaal-De Klomp met aansluiting op de treinen worden 

ingelegd. (Als er niet voldoende ‘tunnelbussen' zijn kunnen deze ritten zo nodig via 

Voorpoort en Rondweg-West rijden.) 

 

• Lijn 50 wordt ’s avonds ‘teruggezet’ in het huidige patroon. Voor de 

zondagochtend moet Syntus een keuze maken: rond 11.00 omklappen of eerste uren 

verkeerde aansluiting accepteren? 

OPMERKING: De omklap van NS verschilt in o.a. Veenendaal-De Klomp per richting 

(passage Schipholtunnel is leidend). Dit geldt zowel in de avonden als op 

zondagochtend. 

Het ROCOV merkt op dat lijn 50 op de Veenendaalse tak ten tijde van de omklap ‘s avonds 

al in een (op de Wageningse tak aansluitende) uurdienst Leersum – De Klomp pendelt. 

Hier is dus niet alleen het patroon ook de aansluiting in Leersum van belang, waarvoor een 

omklap voor Wageningen tak nodig is (tot 21.00 uur heb je immers vertrek .40 of .10 

vanaf De Klomp, daarna .54 zoals nu). Daarbij moet ook de aansluiting op de trein in 

Rhenen niet over het hoofd worden gezien (de parallelle Arriva-lijnen 44 en 45 rijden dan 

niet meer tussen Gelders Rivierenland en Wageningen). 

 

• Lijn 50 start op zondagochtend direct in het dagritme, terwijl NS dan met het 

avondritme start. 

Het ROCOV heeft begrip voor deze keuze. Er zijn dan nog weinig reizigers, die wel te 

maken krijgen met een extra overstaptijd. Als tegen het einde van de ochtend het 

buspatroon zou worden aangepast ondervinden waarschijnlijk meer reizigers daar hinder 

van. 

• Lijn 80 (gekoppeld aan lijn 87) biedt goede aansluitingen van/naar Arnhem, maar 

richting Arnhem is meer overstaptijd nodig i.v.m. gelijkvloerse 

spoor/voetgangerskruising. 

Het ROCOV adviseert de aankomsttijden van lijn 80 iets te vervroegen (een iets eerder 

vertrek uit Amersfoort is mogelijk. 

• Lijn 87 (gekoppeld aan lijn 80) biedt in principe goede aansluitingen van/naar Utrecht. 

Het ROCOV merkt hierbij op dat lijn 87 regelmatig op Veenendaal-De Klomp arriveert met 

een behoorlijke vertraging (en deze dus doorgeeft aan lijn 80, waardoor aansluiting gemist 

wordt en daarnaast gaan aansluitingen op andere buslijnen de mist in). Het ROCOV wil dat 

de oorzaken van de vertraging z.s.m. worden weggenomen. 

• Lijn 5/83/85 (‘Rondje') blijft vooralsnog gehandhaafd. Vooral vanwege 

materieelinzet en concessiebepalingen (lijn 5 is RRReis i.o.v. o.a. provincie Gelderland, 

83 en 85 rijden i.o.v. prov. Utrecht, in beide concessies uitvoering door Kéolis/Syntus). 

Daarbij stelt Gelderland b.v. maximum aan dieselbussen. Door deze randvoorwaarden 

komen de aansluitingen in Veenendaal-De Klomp en Veenendaal Centrum (en Ede-

Wageningen) in een of beide richtingen onder druk te staan. 

Het ROCOV betreurt dit laatste zeer. Wij doen een alternatief voorstel, waarbij binnen 

het rondje de wachttijden op Ede-Wageningen (overgang 5/85) en Veenendaal Centrum 

(overgang 85/83) slechts enkele minuten worden verschoven. Resultaat zijn aanvaardbare 

aansluitingen op Veenendaal-De Klomp en Veenendaal Centrum. (Aansluitingen in Ede-
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Wageningen zijn minder relevant: daar gaan immers 6 i.p.v. 4 intercity’s naar Utrecht en 

Arnhem rijden.) 

Overigens zou dit voorstel ook aan het Vervoerplan van RRReis moeten worden 

toegevoegd. Wij onderhouden hierover contact met het ROCOV Gelderland 

LANGERE TERMIJN: Hoewel ons alternatieve voorstel voor de korte termijn enig soelaas 

biedt en aantrekkelijker is dan het simpelweg handhaven van de huidige tijden beseft het 

ROCOV dat dit niet de optimale oplossing is. Het ROCOV denkt graag mee. 

 

2 Aanpassingen Bilthoven 

U-OV stelt voor de komende periode aan de bediening van Bilthoven te gaan 

werken. Voor 12 december worden geen concrete wijzigingen voorgesteld. 

Het ROCOV ziet met belangstelling uit naar de resultaten (en natuurlijk de methodische 

verantwoording) van de enquête over lijn 77 en lijn 78. We willen die resultaten graag met 

u bespreken voordat begonnen wordt met het ontwikkelen van alternatieven en voordat er 

in het vervoerplan eisen vastgelegd worden. 

 

3 Doorkoppeling SUNIJ- en Uithoftramlijnen 

U-OV kondigt aan in de loop van 2022 uitvoering te geven aan het voornemen de 

tramlijnen 60, 61 en 22 vervoerkundig door te koppelen. Voor 12 december zijn 

geen concrete plannen geformuleerd. 

Het ROCOV wordt graag tijdig bij de uitvoering van dit voornemen betrokken. 

 

4 Leerdam 

Qbuzz wijzigt de treintijden op de Merwede-Lingelijn. U-OV stelt voor de 

dienstregeling van lijn 85 daaraan aan te passen. 

Het ROCOV ziet graag de concrete invulling.  

Kunnen op het busstation Lekbrug de lijnen 74 en 85/285 op elkaar (blijven) aansluiten? 

Dit met het oog op reizigers tussen Vianen stad en Utrecht Centraal en tussen Leerdam en 

Nieuwegein centrum. Deze overstapmogelijkheid hebt u indertijd aangegeven bij uw 

voorstel de snelweglijn 63 Vianen – Utrecht op te heffen. 

 

5 Buurtbus Vreeswijk 

Geen concreet voorstel U-OV. Wens gemeente Nieuwegein voor wijkbus/buurtbus 

Vreeswijk. Bij eerdere gelegenheden heeft het ROCOV aangegeven dat Vreeswijk 

een behoorlijke ov-verbinding zou moeten hebben met het Stadscentrum van 

Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein heeft dezelfde wens uitgesproken. 

Het ROCOV adviseert in gesprek te gaan met de gemeente – en met ons, mede op grond 

van cijfermatige gegevens over de ontwikkeling van het vervoer van en naar Vreeswijk. 

 

6 Buurtbus Vijfheerenlanden 

U-OV meldt dat buurtbus Vijfheerenlanden mogelijk gaat stoppen i.v.m. minder 

reizigers door de komst van U-flex. 

Het ROCOV denkt dat het probleem hier vooral is dat er te weinig aandacht is besteed aan 

de ontwikkeling van deze buurtbuslijjn. De lijn is bijvoorbeeld niet aangesloten op het 

knooppunt Meerkerk. Ook heeft de lijn nog steeds een beperkte frequentie: ze rijdt 

eenmaal per twee uur, wat tegenwoordig voor buurtbuslijnen kwalitatief ondermaats is.  

Het zou jammer zijn als deze buurtbuslijn zomaar geruisloos zou verdwijnen. Een goede 

buurtbuslijn zal een flexsysteem niet beconcurreren maar ondersteunen. 

We zien een verantwoordelijkheid van de vervoerder en de provincie om met de 

buurtbusvereniging, de gemeente en ons uit te zoeken: 

・ of de buurtbus Vijfheerenlanden in verbeterde vorm voortgezet kan worden, 
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・ welke routegedeelten kansrijk zijn en hoe de route en de aansluiting op het overige OV 

eruit kunnen zien, 

・ of het vrijwilligersteam aangevuld kan worden. 

Als na onderzoek zou blijken dat voortzetting van deze buurtbuslijn niet haalbaar is 

adviseren we te zoeken naar andere mogelijkheden in de gemeente Vijfheerenlanden om 

de vrijkomende kwantiteiten te benutten. 

 

7 Zomerdienst ‘22 

Syntus en U-OV gaan de zomerdienst in ’22 uitvoeren zoals in ’21. 

Het ROCOV brengt hierbij twee dingen onder de aandacht. 

• Lijn 70 blijkt tussen Hilversum en Soestdijk Noord op zondag 2x/uur, op zaterdag 

1x/uur te rijden. We adviseren hier een betere oplossing voor te vinden. 

• Lijn 82 blijkt ook een zomerdienstregeling te hebben gekregen (Nb.: niet gemeld in de 

adviesaanvraag) met een interval die nogal onregelmatig is. Tussen de eerste twee 

ritten van Amersfoort naar Doorn zitten nu 45 minuten, in de middagspits is er een 

uurdienst m.u.v. het laatste uur in één richting (Amersfoort - Doorn). Hier zijn plannen 

voor een consequentere interval, ook i.v.m. eventuele aansluitingen vanuit Leusden 

vanwege de lage frequentie, belangrijker zijn geworden. 

 

Vragen 

Als u vragen heeft over ons advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat.  

 

Wij verwachten uw schriftelijke reactie uiterlijk vier weken na dagtekening van deze brief.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
drs. J. van Leijenhorst 

Voorzitter ROCOV Utrecht  



 

  
  

 

 

 

 

 

Aan: ROCOV Utrecht 

per e-mail 

 

 

 

 

Betreft: reactie op het ROCOV-advies vervoerplan 2022 

Utrecht, 31 augustus 2021 

 

Geachte leden van het ROCOV, 

 

Dank voor de brief met daarin uw advies op ons gezamenlijke concept-vervoerplan 2022. In deze brief 

reageren we op de adviezen en beantwoorden eventuele vragen. Daarbij houden we dezelfde volgorde 

aan als het ROCOV in haar advies. 

 

Proces 

Het ROCOV waardeert de manier waarop de provincie, Syntus en Qbuzz het adviesproces hebben vorm 

gegeven, gezien de langdurige onduidelijkheid over de financiële uitgangspunten. Terecht wordt 

opgemerkt dat het op deze manier echter niet goed mogelijk is tot een weloverwogen advies te komen. 

Het ROCOV hecht eraan om nu we terug lijken te gaan naar normaal, ook weer de gebruikelijke 

procedures te gaan volgen. We onderschrijven dit volledig en hopen bij een volgend vervoerplan weer 

het reguliere proces te kunnen volgen. We merken hierbij wel op dat we daarbij afhankelijk zijn van 

externe factoren, zoals duidelijkheid over financiële randvoorwaarden. 

 

Inhoudelijk_advies 

 

Punt 1: Wijzigingen a.g.v. aanpassing treindienst Amsterdam – Utrecht – Arnhem 

Breukelen: Het voorstel van het ROCOV betreft een opschaling van het voorzieningsniveau ten einde 

op alle NS treinen aan te sluiten en tevens de verbinding Breukelen Station – Breukelen Noord 4 keer 

per uur op te nemen in de dienstregeling. Dit betekent een grote opschaling van het aantal ritten en 

DRU’s en staat daarmee haaks op de opdracht het voorzieningsniveau in 2022 gelijk te houden aan 

2021. Mocht in de loop van 2022 of daarna aanleiding zijn om dit advies te volgen, denk aan sterk 

toenemende vervoersvraag, zullen we dit zeker doen mits de financiële ruimte daarvoor aanwezig is. 

Vooralsnog houden wij vast aan de voorgenomen handhaving van de dienstregeling op lijn 120 en lijn 

130.  

Wij zullen afstemming zoeken met buurtbus lijn 524 over de aansluitingen op station Breukelen in 

dienstregeling 2022. Graag horen wij de ideeën die het ROCOV hierover reeds heeft ontwikkeld.   



 

  
  

Maarssen en Zuilen: Wie van Amsterdam naar Maarssen-Dorp reist gebruik kan maken van lijn 12 (via 

station Maarssen) of van lijn 120 (via station Breukelen). Het ROCOV hecht er waarde aan dat in elk 

geval één van deze aansluitingen word aangeboden. We kunnen bevestigen dat dit het geval is. 

Overdag biedt lijn 120 uit Maarssen richting Amsterdam een korte overstap in Breukelen en biedt lijn 

12 een korte overstap in Maarssen op de trein uit Amsterdam. Daarbuiten biedt lijn 120 in beide 

richtingen een korte overstap in Breukelen. 

Veenendaal De Klomp: Het schuiven van ritten in de vroege ochtend en in de middag heeft niet onze 

directe voorkeur. Uiteraard is er een groot aanbod van ritten tussen Utrecht en Driebergen-Zeist vv. 

waardoor de gevolgen hier voor de reiziger beperkt zijn. Echter heeft het verschuiven grotere gevolgen 

op de dienstregeling dan enkel de bepalende ritten. Een veelvoud aan ritten gaat schuiven, tot aan de 

collega’s van U-OV aan toe.  Dit heeft grote gevolgen voor omlopen en diensten en kan elders in het 

netwerk tot verstoringen leiden. Mocht het zo zijn, wanneer we de dienstregeling/omlopen af hebben, 

er ruimte is om te schuiven kunnen we dat nogmaals heroverwegen.  

Het is niet mogelijk om versterkingsritten in te voegen op lijn 50 doordat hiermee het aanbod van 

dienstregeling 2021 wordt overgeschreden. Dit valt niet binnen de mogelijkheden voor dienstregeling 

2022. Wij stellen voor om gedurende 2022 de knoop De Klomp nader te onderzoeken.  

De avond bediening blijft gelijk aan de huidige bediening. De tijden van NS gaan echter wel schuiven 

waardoor de aansluiting op station Rhenen in de avond komt te vervallen. Op dit moment kunnen wij 

hier geen aanpassing op doen omdat dan wederom alle op lijn 50 gaat schuiven. Met name op tracé 

Utrecht Driebergen komt dit ongunstig uit doordat hier in de avond in een kwartier patroon gereden 

wordt. 

De aankomsttijden van lijn 80 kunnen wij nog 1 minuut naar voren halen waardoor er een overstap 

van 4 minuten op station Veenendaal De Klomp ontstaat.  

Wij herkennen de opmerking over de vertraging op lijn 87 niet geheel. Zichtbaar is dat de ritten op lijn 

87 de ene keer vroeger rijden en de andere keer vertraging hebben. We zullen moeten uitzoeken waar 

dit mee te maken heeft (kan ook lijn 80 zijn).  

Het alternatief voor het rondje Veenendaal gaat ervan uit dat het rondje Veenendaal-Ede wordt 

opgebouwd vanuit Veenendaal De Klomp. Echter, in het verleden is de keuze gemaakt om deze op te 

bouwen vanuit Ede. Dit geeft een ander beeld t.a.v. het voorstel van ROCOV. Daarnaast hebben de 

verschillende lijnen in het rondje gedurende de dag verschillende en afwijkende rijtijdgroepen. Dit 

zorgt ervoor dat het perfecte rondje niet te maken is. Daarnaast hebben we te maken met Ijssel Vecht 

concessie richtlijnen wat betreft het gebruik van diesel, gas en elektrische bussen.  

 

Punt 2: Aanpassingen Bilthoven  

Op basis van de resultaten van de enquête die in het voorjaar van 2021 heeft plaatsgevonden 

concluderen we dat voldoende draagvlak is voor het introduceren van U-flex in Bilthoven. Daarnaast 

wordt bevestigd dat veel bewoners langs de route van lijn 77 in Bilthoven-Noord overlast ervaren van 

het feit dat de bus hier rijdt. 

  



 

  
  

Intussen is duidelijk dat introductie van U-flex ook financieel haalbaar is, zij het met beperkte 

mogelijkheden voor het toevoegen van nieuwe haltes naast de haltes van lijn 78. In het definitieve 

vervoerplan 2022 zijn daarom de volgende wijzigingen opgenomen: 

• De route van lijn 77 wordt verlegd van de Rembrandtlaan naar de Leyenseweg, 

• U-flex vervangt lijn 78. U-flex bedient in ieder geval alle haltes van lijn 78 en een beperkt aantal 

extra (nieuwe) haltes in Bilthoven. Over een eventuele verdere uitbreiding naar Berg en Bosch 

vinden nog gesprekken plaats. 

Deze maatregelen passen binnen de uitgangspunten voor alternatieve invulling van het vervoeraanbod  

in Bilthoven-Noord zoals vastgelegd in vervoerplan 2021.  

 

Punt 3: Koppeling SUNIJ- en Uithoflijn 

We houden het  ROCOV op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot de koppeling van beide 

tramlijnen. Zoals aangegeven in het concept-vervoerplan is de verwachting dat we reizigers vanaf de 

zomer van 2022 een doorgaande verbinding kunnen bieden. Begin 2022 wordt gestart met het test- 

en proefbedrijf.  

 

Punt 4: Leerdam 

Het klopt dat de treintijden op de Merwedelingelijn wijzigen. Treinen in beide richtingen blijven 

gelijktijdig doorkomen maar vertrekken op weekdagen overdag ongeveer 5 minuten later. De 

dienstregeling van lijn 85 en 74 is nog niet definitief, maar uitgangspunt is dat de aansluiting van lijn 

85 op de trein in Leerdam blijft bestaan evenals de aansluiting tussen lijn 74 en lijn 85 op de Lekbrug 

op weekdagen overdag. 

 

Punt 5: Wijkbus Vreeswijk 

De provincie heeft samen met de gemeente Nieuwegein het plan opgevat voor een pilot kleinschalig 

aanvullend openbaar vervoer tussen Vreeswijk  en Nieuwegein Stadscentrum. Dit plan moet 

inhoudelijk nog worden uitgewerkt. Begin september vindt hier een eerste gesprek over plaats. We 

houden het ROCOV op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

 

  



 

  
  

Punt 6: Buurtbus Vijfheerenlanden 

Naar aanleiding van de mededeling dat de buurtbusvereniging Vijfheerenlanden mogelijk wil stoppen 

adviseert het ROCOV te onderzoeken of er nog alternatieven zijn.  

We delen de opvatting van het ROCOV dat de buurtbus met de huidige route en dienstregeling niet 

voldoende kwaliteit biedt. Het afnemend aantal reizigers de afgelopen jaren laat dat ook zien. In 2019 

al hebben wij in gesprekken met de vereniging voorgesteld de route te verkorten en de frequentie te 

verhogen tot een uurdienst. Ook onlangs is er door provincie en U-OV gesproken met de 

buurtbusvereniging over mogelijkheden om de buurtbus succesvoller te laten zijn. De 

buurtbusvereniging heeft echter meermaals nadrukkelijk aangegeven de route en dienstregeling niet 

te willen wijzigen. We zullen een eventueel besluit van de vereniging te stoppen dan ook accepteren. 

U-flex Vijfheerenlanden biedt nu al op alle relaties een alternatief. 

 

Punt 7: Zomerdienst 2022 

Lijn 70 rijdt van Hilversum via Soest naar Amersfoort. In de dienstregeling van 2021 is door de 

afschalingen een fout in de dienstregeling geslopen in de zomerperiode waardoor momenteel op 

zaterdag een dienstregeling van 1 keer per uur wordt geboden tussen Hilversum en Soest terwijl dit 

op zondag 2x per uur is. Dit is niet logisch, de vervoerswaarde op zaterdag is hoger dan op zondag. Wij 

stellen daarom voor om de bedieningen op zaterdag en zondag met elkaar te wisselen. Concreet 

betekent dit dat op zaterdag in de vakantieperiode een dienstregeling van 2 keer per uur wordt 

geboden tussen Hilversum en Soest, op zondag zal dit worden teruggebracht naar 1 keer per uur.  

 

We informeren de provincie Utrecht over onze reactie op de adviezen en bedanken het ROCOV voor 

haar constructieve bijdrage en flexibiliteit. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jesse_Bekedam 

 

Erik Schoenmakers 


