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Kennisnemen van 
De inhoud van het vervoerplan van Syntus in 2022. 
 
   
 
Inleiding 
Op zondag 12 december 2021 gaat de nieuwe dienstregeling van Syntus voor 2022 in. Het vervoerplan van Syntus voor 
2022 is onlangs ter consultatie langs alle wegbeheerders gestuurd en via deze weg willen wij uw raad informeren over de 
inhoud van het vervoerplan. 
 
Als gevolg van de Coronapandemie maken tot op heden veel minder mensen gebruik van het OV in de provincie Utrecht. 
Met ingang van de dienstregeling van 2021 is het OV, als direct gevolg van de lagere bezetting vanwege de Coronacrisis, 
met 8% afgeschaald. Deze afschaling was noodzakelijk om te kunnen blijven voorzien in OV aanbod. In de aanloop naar 
het vervoerplan van 2022 werd gesproken over een verdere afschaling van 10% tot 20% bovenop de huidige 
Coronadienstregeling. Omdat het rijk heeft besloten de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV, die ten tijde van de 
Coronacrisis aan het OV is verleend, te verlengen tot en met augustus 2022 is deze verdere afschaling gelukkig komen te 
vervallen. Het vervoerplan voor 2022 kent voor de gemeente Woerden daarom geen wijzigingen ten opzichte van het 
vervoerplan 2021. Dat wil zeggen dat de bussen die op dit moment rijden, in 2022 ook blijven rijden. 
 
   
 
Kernboodschap 
Aangezien het vervoerplan voor het komende dienstregelingsjaar gelijk blijft aan die van 2021, informeren wij u hier onder 
over de wijzigingen die op 3 januari 2021 zijn ingegaan waarbij er reeds sprake was van de afschaling van 8% die als 
gevolg van de Coronacrisis noodzakelijk was.  
 
Stadsdienst Woerden  
Lijn 102 Utrecht - Woerden  
Lijn 102 is een halfuur dienst gaan rijden in de dienstregeling van 2021, met uitzondering van een enkele spitsrit van/naar 
Woerden. Wel wordt waar nodig langer materieel ingezet om de lagere frequentie op te vangen.  
 
Lijn 3 Woerden station - Molenvliet 
Lijn 4 Woerden station - Molenvliet  



Lijn 3 en 4 rijden in de daluren niet volgens een reguliere dienst. Reizigers kunnen in plaats daarvan reizen met 
SyntusFlex, wat betekent dat deze buslijnen slechts in één richting rijden, afhankelijk van waar de vraag naar reizigers is.  
 
Lijn 5 Oudewater – Woerden - Montfoort  
Het gedeelte Oudewater is naar lijn 123 gegaan. Lijn 5 naar Montfoort blijft ongewijzigd. 
 
Nachtbus N26  
De nachtbus tussen Amsterdam Leidseplein en Woerden is ingekort tot Wilnis. Er is momenteel een te beperkte 
vervoersvraag vanwege de sluitingstijden van de horeca.  
 
Naar aanleiding van het vervoerplan van Syntus/U-OV is via een brief namens de U10 gemeenten aan de vervoerders 
gepleit voor een extra herijkingsmoment van de dienstregeling 2022. Daarmee kan mogelijk al eerder  worden ingespeeld 
op de mogelijkheden als gevolg van versoepelingen en toenemende mobiliteit. Daarnaast heeft de regio haar zorgen 
kenbaar gemaakt bij de provincie Utrecht met betrekking tot de verdere verstedelijking en daarmee de druk op de 
beschikbare ruimte. De samenwerkende overheden moeten daarom aan de slag met een mobiliteitstransitie. Deze 
mobiliteitstransitie valt of staat met een goede beschikbaarheid van OV- en fietsalternatieven voor pendelverkeer richting 
het stedelijk gebied. De zorgen zitten nu in het feit dat als gevolg van de Coronacrisis lijnen in de provincie zijn 
opgeheven en frequenties zijn verlaagd. Daarom hebben de U10 gemeenten de provincie Utrecht verzocht om 
gezamenlijk te bekijken hoe de OV beschikbaarheid op een snelle en verantwoordelijke manier kan worden opgeschaald, 
om daarmee de weg omhoog te vinden naar goede OV-alternatieven voor de auto.  
 
Syntus Flex  
Sinds 2019 is gestart met een flexibele busdienst in de kern Woerden. In eerste instantie werd deze flexdienst ingezet in 
de avonduren en in de weekenden. Sinds 2020 is dit echter uitgebreid naar de daluren. Op dit moment is Syntus bezig 
met een tussentijdse evaluatie van SyntusFlex. Zodra deze evaluatie heeft plaatsgevonden informeren wij uw raad over 
de resultaten van deze evaluatie.  
 
   
 
Financiën 
N.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
Op het moment dat Syntus de dienstregeling van SyntusFlex heeft geëvalueerd, informeren wij uw raad over de 
resultaten hiervan. Daarnaast informeren wij u op het moment dat er grote wijzigingen ten opzichte van de dienstregeling 
2022 plaatsvinden.  
 
   
 
Bijlagen 
Geen. 


