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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door mevrouw De Vor van de Fractie van het CDA over Busvervoer Oudewater 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Welke mogelijkheden heeft u formeel of informeel om actie te ondernemen richting Provincie 
Utrecht en Syntus? 

Antwoord: De provincie, als opdrachtgever van de vervoerder, geeft alle betrokken gemeenten jaarlijks de 
mogelijkheid om input I wensen door te geven voor haar gesprekken met (nu) Syntus over 
aanpassingen in de dienstregeling en dergelijke. Dit moment ligt gewoonlijk in/rond september. 
Eventuele wijzigingen gaan dan in bij de nieuwe dienstregeling (medio december 2017). Daarnaast 
hebben we de mogelijkheid om in informelere contacten met provincie en Syntus signalen over te 
brengen. 

Vraag 2. Welke actie heeft u reeds ondernomen en zo ja, wanneer heeft u dat gedaan? 
Antwoord: We volgen nauwlettend de (re)acties van de provincie. Naar onze indruk zit de provincie 

'erbovenop'. Wij hebben daarom als gemeente Oudewater geen individuele actie ondernomen. 

Vraag 3. Door een inwoner is een klacht ingediend (13 december) welke ons is toegezonden. Heeft u reeds 
op deze klacht gereageerd? Zo ja, wat was het antwoord? 

Antwoord: Op het moment dat u deze RIB ontvangt, zal onze reactie verzonden zijn, met als strekking (1) 
dat wij blij zijn met dergelijke signalen omtrent (de uitvoering van) de dienstregeling, (2) dat wij deze 
meewegen in onze formele inbreng bij de provincie in het najaar en (3) ten aanzien van de halte 
Statenland/Molenwal, dat wij voor de situatie rond de fietsenstalling bezig zijn om in overleg met de 
provincie een concrete oplossing te vinden. 

Vraag 4. Door Syntus zijn enkele aanpassingen in de dienstregeling doorgevoerd. Bij de halte 
Schuylenburcht stopt alleen nog lijn 207 richting Utrecht Science Pare. Hierdoor wordt de haltes 
Molenwal en Tramweg meer gebruikt (richting Utrecht Centraal Station) en wordt het stallen van de 
fiets een knelpunt en dit leidt op dit moment al tot overvolle fietsenrekken en fietsen die buiten de 
rekken worden geplaatst. Het CDA vraagt of het college bij Syntus het verzoek kan neerleggen de 
dienstregeling dusdanig aan te passen dat ook halte Schuylenburcht wordt opgenomen in het traject 
Oudewater-Utrecht Centraal station? 

Antwoord: Signalen en wensen over de dienstregeling die ons nu en in de komende maanden bereiken, 
zullen wij in samenhang bezien en bij de provincie inbrengen. Waar mogelijk tussentijds/informeel, 
maar in elk geval op het moment dat wij daartoe na de zomer formeel de gelegenheid krijgen (zie 
antwoord 1). 

Bijlage: de ingekomen brief met corsanummer 17.001920 
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Ir. W.J. Tempel 


