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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

19R.01020 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 7 januari 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Verkeer & Vervoer 

Contactpersoon : D.A.W. van Baaren 

Tel.nr. : 8413 

E-mailadres : baaren.m@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Vincent Bos 

van de Fractie van CU/SGP 

over dienstregeling Syntus 2020 

Beantwoording van de vragen: 

1. Klopt het dat buslijn 5 door gaat rijden tot halte Tappersheul? (1) 
 

Ja. 
 

2. Is het college het met de ChristenUnie-SGP eens dat een busverbinding met Woerden en 
Oudewater via Waarder en de nieuwe Woerdense rondweg velen malen korter zal duren dan de 
huidige route via Montfoort (Keizerrijk), en dat dit dus in het voordeel is van de Oudewaterse 
busreiziger? 

 

Ja.  
 

3. Wil het college zich, eventueel in samenspraak met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en 
Woerden, ervoor inzetten te komen tot een busverbinding langs deze weg (bijvoorbeeld door 
buslijn 5 te verlengen)? 

 

Het college heeft samen met ViTap en Syntus al gesproken over hoe Tappersheul beter bediend kan 
worden door openbaar vervoer. Conclusie van dat gesprek is dat voor nu het doortrekken van lijn 5 naar 
Tappersheul de beste oplossing is, waar alle partijen tevreden mee zijn.  
 

Openbaar Vervoer wordt in de gehele provincie Utrecht aangeboden volgens de uitgangspunten in de  
concessie 2017 – 2023. De provincie stelt een totaal aantal dienstregelingsuren (DRU’s) beschikbaar, 
waarvoor de vervoerders het totale OV in de hele provincie moeten aanbieden. Die DRU’s zijn gedurende 
de hele concessie een vast gegeven. Gedurende de concessie zijn kleine wijzigingen mogelijk, zoals het 
verlengen van lijn 5 naar Tappersheul. Grotere wijzigingen, zoals via een nieuwe route rijden, zijn niet 
mogelijk. Dat betekent namelijk dat de bus meer uren wordt ingezet in Oudewater. Uitbreiding van OV op 
de ene plek in de provincie betekent een afname van OV op een andere plek in de provincie. 
 

Het college gaat zich samen met het college van Woerden inzetten om bedrijventerrein Tappersheul 
directer te laten ontsluiten, vooruitlopend op de nieuwe concessie. In het voorjaar van 2020 wordt er een 
uitvraag gedaan voor de dienstregeling van 2021, we zullen onze wensen dan kenbaar maken.  

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19i.03849 

 

 

 

 



Pagina 2 van 2 

 

 

<SET:ONDVLG;tempel_w;0>  
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 

 


