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Geachte heer Vos,

In onze brief van 19 juni 2018 (ons kenmerk: 81D1ADA2) aan uw college hebben wij gemeld dat de per 
december 2016 in Leusden gereden lijnvoering wordt geëvalueerd. Wij hebben u destijds toegezegd dat wij de 
resultaten daarvan met u zouden delen in het najaar van 2019.

De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en Syntus heeft hierover bijgevoegde rapportage opgesteld. Deze 
rapportage stuur ik u hierbij ter kennisname toe. 

Wij herkennen ons in de resultaten en conclusies van de evaluatie. 
Syntus Utrecht heeft in haar offerte in Leusden gekozen voor een hoge frequentie op een centrale as (lijn 17), in 
combinatie met een snellere verbinding tussen het bedrijventerrein De Horst en Amersfoort in de spitsuren (lijn 
217). De ontwikkeling van het aantal reizigers in Leusden is positief en er is sprake van een stabiele groei. De 
buslijnen in Leusden blijken inmiddels qua aantallen instappers sneller te groeien dan het concessiegemiddelde. 
De lijnvoering in Leusden voldoet daarmee aan de uitgangspunten voor de concessie en aan de verwachtingen 
van Syntus bij inschrijving op de concessie. Ook de uitvoeringskwaliteit als het gaat om aspecten als stiptheid en 
rituitval scoren naar behoren.

Als concessieverlener zien wij dan ook geen aanleiding om Syntus te verzoeken de geboden lijnvoering te 
wijzigen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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