
Memo  
  
Aan: raadswerkgroep openbaar busvervoer Syntus 
Cc: college van burgemeester en wethouders 
Van: Izaak Boone 
Datum: 18 januari 2018  
Onderwerp: lijnvoering openbaar busvervoer/concessie Syntus  
Betreft : strategie/aanpaklijn richting commissie MME/provincie m.b.t. dossier 

openbaar busvervoer Syntus/provincie Utrecht 

 
 
Aanleiding 
 
Op 14 december 2017 heeft uw raadswerkgroep unaniem besloten consequent vast te 
houden aan de lijn gericht op invoering van een lijnennet volgens de varianten 4a of 4b en 
daarmee het aanbod van de provincie in de vorm van een pilot (varianten 2a en 2b) van de 
hand te wijzen.    
 
De onderbouwing van uw keuze voor het hierboven genoemde doel/wensbeeld is 
gefundeerd op de hieronder geschetste pijlers die tijdens de bijeenkomst van 14 december 
naar boven zijn gekomen. 
 
Kernboodschap 
 

1. Er is geen eensluidend advies van de door gemeente en provincie ingehuurde 
juristen over de aanvaardbaarheid van de door de gemeente gewenste lijnvoering. 
Onze juridisch adviseur is van mening dat kans op strijdigheid met het 
aanbestedingsrecht klein is.  

2. Uit de door Syntus aangeleverde cijfers blijkt dat de door Leusden aangedragen 
variant in de lijnvoering beduidend minder kost dan de pilots die de provincie heeft 
aangeboden. Pilots waar de gemeente overigens niet warm voor loopt.  

3. Het maatschappelijk ongenoegen over de huidige (gestrekte) lijnvoering van het 
openbaar vervoer in Leusden duurt voort.  

4. Syntus slaagt er nog steeds niet in om volgens het busboekje te rijden.  
 
Onderbouwing 
 
De juridische lijn 
 
De werkgroep heeft kennis genomen van het feit dat de 2 ingeschakelde juristen/advocaten 
nog steeds niet tot een gelijkluidend oordeel zijn gekomen wat betreft de juridische, lees 
aanbestedingsrechtelijke (on)aanvaardbaarheid van de door Leusden gewenste lijnvoering. 
 
De door de gemeente ingeschakelde advocaat ziet wel degelijk mogelijkheden c.q. vindt 
feitelijk dat er vanuit aanbestedingsrechtelijke invalshoek bezien geen (overwegende) 
belemmeringen zijn tegen honorering van de door de gemeente aangedragen varianten.  
 
Van de zijde van de provincie blijft het tot dusverre stil. Hieruit kan worden afgeleid dat de 
provincie met deze materie worstelt. De provincie heeft zichzelf opgeworpen als de partij die 
er op toeziet dat de 2 juristen zo spoedig mogelijk met een gezamenlijke notitie komen 
(waarin tenminste een verklaring wordt gegeven voor de uiteenlopende adviezen). 



Op 17 januari 2018 heeft de door ons ingehuurde jurist gereageerd op de zienswijze van de 
door de provincie ingeschakelde aanbestedingsjurist.  
 
Belangrijkste conclusie is dat onze jurist het risico op strijdigheid met het 
aanbestedingsrecht als klein kwalificeert waar de door de provincie geraadpleegde jurist dit 
risico als reëel bestempelt. Dit houdt dus in dat er geen eensluidend advies kan worden 
uitgebracht over de aanbestedingsrechtelijke kant van dit dossier.   
 
De financiële lijn  
 
De provincie heeft een handreiking gedaan in de vorm van een pilot. Hiervoor zijn 2 opties 
gepresenteerd (2A en 2B). 
De werkgroep ziet deze opties niet als een opmaat/aanloop naar het door de gemeente 
gewenste eindmodel. Daarom staat de werkgroep hier negatief tegenover.  
 
Bovendien is geconstateerd dat deze vorm van meerwerk op jaarbasis maar liefst  
€ 250.000 kost. N.B. aangenomen mag worden dat de provincie hooguit bereid is om de 
helft van dit bedrag voor zijn rekening te nemen. Ergo: dat betekent dus dat de gemeente  
€ 125.00,- op jaarbasis zal moeten bijdragen. 
 
De raadswerkgroep heeft er kennis van genomen dat de meerkosten, bij overname van de 
door de gemeente gewenste lijnvoering (variant 4a of 4b), aanmerkelijk lager zijn dan die 
van de aangeboden pilots. Volgens het door Syntus aangeleverde overzicht bedragen deze 
meerkosten minder dan € 100.000,- per jaar.  
 
Ergo: hetgeen wat van provinciezijde wordt aangeboden en waar wij in Leusden niet warm 
van worden kost € 250.000,-, terwijl hetgeen waar de gemeente zich al langere tijd sterk 
voor maakt slechts € 100.000,- extra kost.  
 
Het aspect draagvlak 
 
De raadswerkgroep openbaar vervoer constateert dat het maatschappelijk ongenoegen over 
de (gestrekte) lijnvoering van Syntus blijft voortduren. Met name de lange loopafstanden 
zijn voor minder-vitale Leusdenaren een belemmering om gebruik te maken van het 
reguliere openbaar vervoer. Dit leidt tot een grotere kans op sociaal isolement. 
 
Ontevredenheid over dienstverlening door Syntus 
 
Op basis van talrijke signalen uit de samenleving komt de raadswerkgroep tot de conclusie 
dat Syntus er nog steeds niet in geslaagd is om de door haar aangeboden dienstregeling 
waar te maken. Bussen rijden niet op tijd; het komt regelmatig voor dat meerdere bussen 
ongeveer tegelijkertijd Leusden binnenrijden of verlaten.  
Nog steeds ontvangen we (te veel) klachten over lange wachttijden en het mislopen van 
aansluitingen in Amersfoort.  
 
Dit bevestigt het beeld dat Syntus een wanprestatie levert (waartegen de provincie in 
onvoldoende mate corrigerend optreedt). 
 
Gelet op het feit dat de door Syntus ingeschatte rijtijden te rooskleurig zijn ingeschat  
verwacht de werkgroep niet dat Syntus ooit volgens de door de provincie goedgekeurde 
dienstregeling zal kunnen rijden.      



 
 


