
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 
13R.00448 

Van: College van burgemeester en wethouders 

Datum 18 december 2013 

Portefeuillehouders) : C . J . van Tuijl 

gemeente 
W O E R D E N 

Gemeente Woerden 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Verkeer en vervoer 

J . van Doorne 

8865 

doorne.j@woerden.nl 

13R.00448 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad gesteld door de heren Van Meijeren en Hoogerbrugge 

van de Fractie van C D A over Busverbinding Zegveld - Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het college bekend met het beperkte busverkeer tussen Zegveld en Woerden? 

Het college is daarmee bekend. De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor de lijn 101 en de buurtbus 
die Zegveld bedienen. Deze lijnen wordt door Arriva gereden. Daarnaast heeft Zegveld ook de beschikking 
over de Regiotaxi Veenweide. 

2. Klopt het beeld dat bestaat, dat de provinciegrenzen het busvervoer tussen Zegveld en Woerden 
bemoeilijkt? 

Het is ons college niet bekend dat de provinciegrens het busvervoer bemoeilijkt. De provincie Zuid Holland 
is verantwoordelijk voor de ontsluiting van Woerden in westelijke richting per openbaar vervoer en bedient 
de verbinding tussen Zegveld en Woerden daarmee zo goed en efficiënt mogelijk. 

3. Is het college met het CDA van mening dat vaker vervoer tussen Zegveld en Woerden de leefbaarheid 
van het dorp versterkt, zeker omdat ouderen dan ook op zaterdag naar Woerden kunnen komen? 

Het college is van mening dat het openbaar vervoer tussen Woerden en Zegveld wel belangrijk is. De 
provincies Zuid-Holland en Utrecht, die voor het openbaar vervoer de eindverantwoordelijkheid hebben, 
stellen zich op het standpunt dat verbindingen waar niet of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt op een 
andere manier bediend moeten worden. 

Ter indicatie, de proef met het busje dat onlangs ingezet door Stadshart Woerden om Zegvelders met 
openbaar vervoer te bedienen om in Woerden te kunnen winkelen, was vanwege het zeer geringe gebruik 
ervan geen succes. 



4. Is het college bereid om in overleg met het dorpsplatform en de initiatiefnemer onderzoek te doen naar 
de Zegveldse behoefte voor het busvervoer (frequentie en tijden)? 

Er is inmiddels contact gezocht met de provincies Utrecht en Zuid Holland over de mogelijkheden voor 
verbetering van de openbaar vervoerverbinding. Hierbij is desgevraagd aangegeven dat deze partijen 
bereid zijn naar mogelijkheden voor verbeteringen te kijken. Dat gebeurt feitelijk nu ook al, maar er is 
bereidheid om te onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn. 

De klacht over het beperkte openbaar vervoer tussen Zegveld en Woerden is al jaren bekend. Dit wordt 
zeer regelmatig bij de busmaatschappijen onder de aandacht gebracht en evenzo bij de provincies. Zij zijn 
welwillend, maar wijzen op het zeer geringe gebruik van de verbinding. Dat noodzaakt tot een kosten -
baten afweging, met bijbehorende consequenties. 

De vraag is derhalve gerechtvaardigd of overleg met het dorpsplatform en de initiatiefnemer en onderzoek 
iets nieuws toevoegt. Het gebruik van de Buurtbus en/of regiotaxi zou gestimuleerd moeten worden. 

5. Is het college bereid deze situatie te onderzoeken en met de vervoerders en de provincie om tafel te 
gaan om te onderzoeken of er vaker bussen kunnen rijden tussen Zegveld en Woerden? 

Hiervoor verwijzen wij naar het antwoord onder vraag 4. 
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Van: 
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Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geldorp, Erwin 
donderdag 14 november 2013 10:20 
Stadhuis; raadsleden@woerden.nl;!Burgemeester en wethouders 
!Directie; ITeammanagers 
schriftelijke vragen CDA ex artikel 40 RvO inzake busverbinding Zegveld - Woerden 
vragen cda inzake busverbinding zegveld woerden.pdf 

Aan het College 
CC Gemeenteraad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen van het CDA ex artikel 40 RvO inzake busverbinding Zegveld - Woerden. 
Conform RvO heeft het college een termijn van 30 dagen op de vragen te beantwoorden, te weten tot 14 december 
2013. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
Postbus 4 5, 3440 AA Woerden [ Biekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 IE aeldorp.e@woerden.nl | raadsoriffie@woerden.nl 
W aemeenteraad.woerden.nl 
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t 4 NOV. 2013 

Ben. Ambt.: 

>lreefdat.: 

Afschr.: C3d U / 1 Roucu»! ((jozx \ cJxvu 

R V O . : 

Gemeente Woerden 13.029849 

15/11/2013 Registratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

1 



H w * TJ-

4 
s 

-'IÉ*' 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Busverbinding Zegveld - Woerden 

De busverbinding tussen Zegveld en Woerden is al jaren beperkt. Zoals u heeft kunnen vernemen uit 
diverse media (AD, RTV, WoerdenDichtbij) heeft een betrokken burger het initiatief genomen dit aan 
te kaarten bij de vervoerder (ARRIVA / Connexxion). Hij tracht met de Facebookpaqina 'Meer bussen 
tussen Zegveld en Woerden' hiervoor de nodige publieke steun te verwerven, iets dat inmiddels flink 
wat 'likes' heeft opgeleverd. 

Het CDA is met deze bewoners van mening dat de busverbinding tussen Zegveld en Woerden zeer 
beperkt is. 's Morgens doen er een tweetal bussen (ARRIVA, lijn 101) Zegveld aan richting Woerden 
en in de middag zijn dit er drie. Verder is er de buurtbus die Zegveld aandoet, maar die spaarzaam 
naar het station in Woerden gaat. In het weekend en in de avond is er helemaal geen busvervoer. Een 
complexiteit in dit vraagstuk betreft dat de lijn Zegveld - Woerden in de concessie Utrecht ligt 
(Connexxion) maar dat lijn 101 de behoefte van Zuid-Holland voorziet. De bijna 2500 inwoners van 
Zegveld worden maar mager bediend. Het CDA heeft daarom de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met het beperkte busverkeer tussen Zegveld en Woerden? 
2. Klopt het beeld dat bestaat, dat de provinciegrenzen het busvervoer tussen Zegveld en 

Woerden bemoeilijkt? 
3. Is het college met het CDA van mening dat vaker vervoer tussen Zegveld en Woerden de 

leefbaarheid van het dorp versterkt, zeker omdat ouderen dan ook op zaterdag naar Woerden 
kunnen komen? 

4. Is het college bereid om in overleg met het dorpsplatform en de initiatiefnemer onderzoek te 
doen naar de Zegveldse behoefte voor het busvervoer (frequentie en tijden)? 

5. Is het college bereid deze situatie te onderzoeken en met de vervoerders en de provincie om 
tafel te gaan om te onderzoeken of er vaker bussen kunnen rijden tussen Zegveld en 
Woerden? 

Het CDA hoopt het college bereid is zich in te zetten voor een betere busverbinding tussen Zegveld 
en Woerden. 

Namens de CDA fractie, 

Job van Meijeren 

Cok Hoogerbrugge 


