
MEMO

Aan : gemeenteraad
Cc :
Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : donderdag 5 december 2019
Betreft : evaluatie openbaar vervoer in Leusden door Syntus

In september 2019 hebben wij u geïnformeerd over het gesprek dat wethouder Vos op 5 
september 2019 met gedeputeerde Schaddelee heeft gevoerd over de dienstregeling van 
Syntus. 

Tijdens dit overleg is afgesproken dat de resultaten van een in opdracht van de provincie 
uitgevoerde evaluatie van de lijnvoering in Leusden worden afgewacht en dat aan de hand 
daarvan zal worden bezien of bijsturing nodig c.q. wenselijk is. 

Medio november hebben wij deze evaluatie ontvangen. De evaluatie en begeleidende brief 
van gedeputeerde Schaddelee treft u als bijlage aan. 

Procedureel: 
Tijdens het voortraject is vanuit onze organisatie zowel bij de provincie als bij Syntus 
gevraagd bij de opzet van deze evaluatie betrokken te mogen worden. Door ons is specifiek 
de vraag gesteld om bij het onderzoek naar de ‘klanttevredenheid’ niet alleen in te zoomen  
op de waardering van de gebruikers van deze lijnen maar ook op zoek te gaan naar het niet  
gehoorde geluid van degenen die niet langer van het openbaar vervoer gebruik kunnen 
maken. En dat zijn reizigers die voorheen van lijn 77 gebruik maakten.

Ons verzoek is niet gehonoreerd. Het memo over de evaluatie hebben wij als eindversie 
ontvangen. Dat wij niet eens de gelegenheid hebben gekregen om het concept van 
commentaar te voorzien getuigt niet van zorgvuldigheid. 

Inhoudelijk: 
Syntus is meer dan tevreden over de lijnvoering in Leusden. Van een ondernemer die zelf  
verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in en door Leusden had eerlijk gezegd ook 
niet veel anders verwacht mogen/kunnen worden. 

Waar wij al bang voor waren is waarheid geworden: het geluid van de bewoners uit het 
zuidelijk deel van Leusden-centrum wordt niet of nauwelijks vertolkt. Het aspect 
‘klantreacties’ komt zelfs pas op de laatste pagina aan bod. En daar constateert Syntus dat 
het aantal (negatieve) klantreacties in Leusden een dalende lijn te zien geeft. 
En dat verbaast ons niets: als je maar lang genoeg geen (serieuze) aandacht schenkt aan 
de gevolgen van het schrappen van een buslijn drogen de klachten na verloop van tijd op. 
Maar dat wil niet zeggen dat het ongenoegen en het onbegrip daarmee verdwenen zijn. 

Wat ons betreft had dit wezenlijke aspect in deze evaluatie veel nadrukkelijker aan bod 
moeten komen. Door dit onderbelicht te laten heeft deze evaluatie geen (toegevoegde) 
waarde. Dat de reizigersaantallen een stijgende lijn te zien geven is mooi. 



Maar dat kan natuurlijk ook een gevolg zijn van het verbeterde economische klimaat. 
Daardoor is de automobiliteit de afgelopen jaren immers ook weer gestegen. 

Ons beeld is dat deze evaluatie (alleen) bedoeld is om het gelijk van Syntus en de provincie 
te bevestigen. Maar daarmee wordt in ieder geval geen recht gedaan aan de vele oproepen 
vanuit diverse gremia uit Leusden die sinds 2016 richting provincie en Syntus zijn gedaan 
om de lijnvoering van Syntus nog eens zorgvuldig te heroverwegen.         

Volgens Syntus groeien de lijnen in Leusden qua aantallen instappers sneller dan het 
concessiegemiddelde. Daarom continueert Syntus de opzet en de structuur van het huidige 
lijnennet en wil zij dit verder continueren.

De provincie sluit zich hierbij aan. De gedeputeerde heeft ons laten weten dat de provincie 
geen aanleiding ziet om Syntus te verzoeken de geboden lijnvoering te wijzigen. 

Gedeputeerde Staten en Syntus houden vast aan het eind 2016 in werking getreden 
vervoerplan. En daarmee zijn we dus weer terug bij af. Dit belooft weinig goeds voor de 
resterende looptijd van deze concessieperiode die pas eind 2023 eindigt

Voorstel vervolg: 
De enige mogelijkheid die wij in dit stadium nog zien is om Provinciale Staten als hoogste 
bestuursorgaan te benaderen met de vraag deze zaak nog eens in heroverweging te willen 
nemen. Ons concrete voorstel is om PS te vragen GS opdracht te geven om in overleg met 
de gemeente Leusden een onafhankelijk onderzoeksbureau in de arm te nemen dat als 
opdracht meekrijgt om de maatschappelijke effecten van de opheffing van lijn 77 helder in 
beeld te brengen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de inhoud van bijgevoegde concept-
brief die door (de voorzitter) van uw raad wordt ondertekend. 
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