
 

RONDVRAAG Extra treinen Utrecht – Leiden (?) 

D66 en CDA Woerden zijn verrast door een bericht van de provincie Zuid-Holland over 

de uitkomsten van een onderzoek naar extra treinen op het traject Utrecht – Leiden en 

de consequenties daarvan voor Woerden. Wij willen graag dat Woerden een nog 

aantrekkelijker OV-knooppunt wordt, waarin verbindingen naar omringende steden 

een goede frequentie kennen. Met het voorgenomen besluit lijkt het tegendeel te gaan 

gebeuren. 

De provincie liet gisteren (8 november) weten dat extra treinen mogelijk zijn als de intercity’s 

voortaan niet meer stoppen op onder meer station Woerden. Reizigers vanaf station 

Woerden gaan er in dat scenario op achteruit: de reistijd van en naar Utrecht neemt toe, die 

van Woerden naar Leiden naar alle waarschijnlijkheid ook. De gemeente Woerden had haar 

lobby voor een betere treinverbinding juist verbonden met het initiatief van de provincie Zuid-

Holland en de gemeente Alphen. Het lijkt er nu op dat gemeente zich het kaas van de brood 

laat eten. Onze fracties hebben daarom de volgende vragen: 

1. Heeft het college kennis genomen van het hierboven genoemde artikel en is men in een 

eerder stadium op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen door de provincie 

Utrecht, Zuid-Holland en/of de NS? Zo ja, heeft het college bezwaar gemaakt tegen dit 

voorgenomen besluit en op welk moment? 

2. Is het juist dat de gemeente Woerden de lobby ten aanzien van deze lijn juist met deze 

partners had vormgegeven? 

3. Klopt het dat de genoemde ‘aanzienlijke tijdwinst’ niet van toepassing is op reizen van en 

naar station Woerden?  

4. Hoe is het voorgenomen besluit van de NS volgens het College uit te leggen in relatie tot 

de wens van de raad zoals geformuleerd in de aangenomen motie Lobby Station 

Woerden en de eerdere gesprekken die met NS zijn gevoerd? 

5. Er gaat nog aanvullend onderzoek plaatsvinden. Hoe gaat het college, samen met 

bijvoorbeeld Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Utrecht de belangen van Woerden 

hierin naar voren brengen? 

6. Hoe beoordeelt het College achteraf de rol die Woerden in deze lobby tot nu toe heeft 

gespeeld en op welke punten wordt de lobbystrategie naar aanleiding van dit bericht 

aangepast? 

Namens D66 en CDA Woerden, 

Saskia van Megen en Henny Ekelschot 

https://www.zuid-holland.nl/@18956/spoorlijn-leiden-ut/

