uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk

21.030228

inlichtingen bij
doorkiesnummer

Directie
Bestuursadvisering & Bestuurlijke Besluitvorming

De Raad
Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

Besluitvorming MRDH Transitieprogramma OV

datum
bijlage(n)

1

1. Inleiding
Op 24 maart heeft de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH het Transitieprogramma OV
en Corona vastgesteld. Dit besluit is door de MRDH nader toegelicht in bijgevoegde brief (bijlage met
kenmerk 80453). Onderstaand lichten we de belangrijkste gevolgen van het besluit toe voor Rijswijk.
Met de vaststelling wordt invulling gegeven aan de afspraak met het Rijk om uiterlijk 1 april 2021 het
Transitieprogramma OV en Corona aan te bieden. In het Transitieprogramma is beschreven welke
maatregelen genomen worden om de verliezen vanwege corona op te vangen en het openbaar vervoer
levensvatbaar te houden, ook als de (extra) Rijkssteun wegvalt na 1 oktober 2021. Het huidige inzicht is
dat de totale financiële impact van Corona in de MRDH tot 2030 minimaal 379 miljoen euro bedraagt,
oplopend tot 1.169 miljoen euro volgens het pessimistische scenario.
2. Kern informatie
De eerste prioriteit in de MRDH is om maximaal in te zetten op het realiseren van steun vanuit de
Rijksoverheid. Desalniettemin is de situatie dermate urgent dat we in MRDH verband gedwongen zijn nu
een eerste pakket korte termijnmaatregelen vast te stellen. Het pakket korte termijn maatregelen bestaat
uit tijdelijke maatregelen tot eind 2022 en gaan in met de start van de winterdienstregeling per 29
augustus 2021. De effecten worden gemonitord en indien nodig wordt het maatregelenpakket bijgesteld.
In bijlage 2 van de brief van de MRDH staan de tijdelijke vervoerskundige maatregelen vermeld. De
maatregelen van de HTM (tram) met effect op Rijswijk betreffen de opheffing van de volgende haltes:
 Tramlijn 1
halte Vlietbrug
 Tramlijn 15
halte Broekpolder
 Tramlijn 17
halte Treubstraat
Deze haltes worden tijdelijk opgeheven omdat er relatief weinig in- en uitstappers zijn. Reizigers hebben
een andere halte in de buurt op redelijke loopafstand.
In het busvervoer van vervoerder EBS vinden meer wijzigingen plaats voor Rijswijkse OV-reizigers.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Nieuwe lijn 61 Delft – Rijswijk. Frequentie van 2x per uur naar 4x per uur;
- Lijn 51 rijdt vanuit Den Haag via Rijswijk naar Zoetermeer via de huidige route van lijn 30
- Lijn 30 vanuit Naaldwijk ingekort tot station Rijswijk
- Lijn 50 en 53 worden opgeheven
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Voor de duidelijkheid zijn de maatregelen van EBS met effect op Rijswijk in onderstaande figuren
weergegeven.

De nieuwe routes van de buslijnen in Rijswijk (vanaf station Rijswijk)

De nieuwe route van lijn 61van station Rijswijk naar station Delft (kaartje betreft route in Delft)

3. Gevolgen en/of vervolgtraject
De MRDH gaat de effecten van deze en eerder genomen maatregelen monitoren op vervoerkundige
effecten, veiligheid en financiële impact. Op basis hiervan vindt in september en december 2021 en
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vanaf 2022 halfjaarlijks een herijking van het maatregelenpakket plaats, waarbij de Bestuurscommissie
Vervoersautoriteit beslist over eventuele wijziging van het maatregelenpakket. Over deze herijkingen
wordt intensief gecommuniceerd richting Bestuurscommissie, Adviescommissie en de betrokken
raadsleden.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),

mr.drs. G.A.A. Verkerk
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