
    

 

 

 

Motie Scholierenlijn Gouda 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 10 juli 2018. 

Kennis genomen hebbend van: 

- het feit dat vervoerder Syntus in overleg met de provincie Utrecht heeft besloten om de 
scholierenlijn 646/647 (Mijdrecht - Gouda) met ingang van 9-12-2018 in te korten tot een verbinding 
Mijdrecht - NS station Woerden. 

- deze lijn in de achterliggende jaren honderden leerlingen heeft vervoerd uit Stichtse Vecht (met 
name uit Kockengen en Nieuwer ter Aa) naar het Driestar College in Gouda, samen met vele 
leerlingen uit o.a. De Ronde Venen. 

- nu nog steeds dagelijks drie bussen vol leerlingen heen en terug rijden. 

Overwegingen: 

- Syntus heeft zonder vooroverleg het Driestar College in Gouda, ouders en leerlingen geïnformeerd 
over het feit dat de lijn wordt ingekort zoals hiervoor beschreven. Dit is als een voldongen feit aan te 
merken. 

- Deze buslijn voor ouders en leerlingen uit Kockengen en Nieuwer ter Aa van groot belang is. 

- Deze buslijn eveneens van groot belang is voor ouders en leerlingen uit De Ronde Venen, Teckop, 
Kamerik en Kanis. 

- De gevolgen van de wijziging nog niet duidelijk zijn met betrekking tot de dagelijkse reistijd en de 
kostenstijging per leerling per jaar. Leerlingen worden geacht in de nieuwe situatie met de trein van 
Woerden naar Gouda te rijden. Onduidelijk is nog hoe de aansluiting zal zijn van de bus op de trein in 
Woerden. De treinverbinding Woerden-Gouda is niet optimaal (twee treinen kort na elkaar en dan 
een wachttijd van ca. 26 minuten). Ook is er regelmatig uitval op dit traject. Zoals het er zich nu naar 
uit laat zien (eerste calculatie) zullen de reiskosten per leerling ten minste stijgen van 800 naar 1.500 
euro per jaar. 

Verzoekt het college: 

- Zo spoedig mogelijk in samenspraak met De Ronde Venen in overleg te treden met de provincie en 
met Syntus om bij voorkeur dit besluit terug te draaien, in elk geval de huidige vervoersvorm te 
garanderen tot aan het eind van het schooljaar 2018 - 2019. 



- Te onderzoeken wat er voor mogelijkheden zijn om verhoging van reiskosten zoveel als mogelijk is 
te beperken. Te denken valt aan een combinatie-abonnement bus-trein. 

- de provincie te verzoeken om in het vervolg wijzigingen in dienstregelingen van openbaar vervoer, 
in welke vorm dan ook, eerst met de betrokken gemeenten te bespreken om ongewenste situaties 
zoals hiervoor beschreven, te voorkomen.  

en gaat over tot de orde van de dag 
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