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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/20/044455 

Documentnummer: 218118 
Datum: dinsdag 1 december 2020 
Onderwerp: openbaar vervoer en corona 
Bijlage(n): 1. Brief van MRDH ‘openbaar vervoer en corona’ 
 

Geachte Raad, 

Eind september en begin november dit jaar hebben wij u per informatiebrief geïnformeerd over de 

gevolgen van corona op het openbaar vervoer (OV) binnen de regio. Om de continuïteit van het OV 

in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te kunnen waarborgen hebben de 

vervoerbedrijven voorstellen gedaan voor de daarvoor noodzakelijke maatregelen. Op 25 

november jl. heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit onder andere de tijdelijke wijzigingen 

voor de dienstregeling 2021 vastgesteld. Graag infomeren wij u met deze brief over de wijzigingen 

binnen Wassenaar. Tevens is ter informatie een brief van de MRDH over dit onderwerp bijgevoegd. 

 

MRDH en EBS 

Binnen Wassenaar rijden de buslijnen 42, 43, 44 en 144 van EBS. Zie ter informatie ook 

onderstaande uitsnede van de huidige lijnennetkaart van EBS. 

Alleen voor lijn 42 (bus tussen Voorschoten en Wassenaar) wordt per 3 januari 2021 een tijdelijke 

wijziging doorgevoerd. Lijn 42 gaat in de spits van een frequentie van 4 keer per uur terug naar 2 

keer per uur. Lijn 42 zal hierbij gekoppeld worden aan lijn 46. Het eindpunt van lijn 46 in de 

Vlietwijk in Voorschoten wordt tijdelijk verplaatst naar station Voorschoten. Door deze koppeling 

ontstaat een tijdelijke rechtstreekse busverbinding tussen Wassenaar en Leidschendam. 

  
Uitsnede huidige lijnennetkaart EBS (2020)   
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Provincie Zuid-Holland en Arriva 

Naast de MRDH heeft de gemeente Wassenaar ook te maken met de provincie Zuid-Holland als 

opdrachtgever van het OV. In opdracht van de provincie rijden de buslijnen 90, 385 en 685 van 

Arriva door Wassenaar. Zie ter informatie ook onderstaande uitsnede van de huidige lijnennetkaart 

van Arriva. In overleg met de provincie Zuid-Holland heeft ook Arriva moeten besluiten om 

aanvullend op het reeds vastgestelde vervoerplan tijdelijke versoberingen in de dienstregeling voor 

2021 door te voeren. 

Op werkdagen zullen in de ochtend- en middagspits tijdelijk minder ritten op lijn 385  worden 

gereden. Eerder is al besloten om tijdens de daluren voor lijn 385 in de vakantieperioden van een 

halfuurdienst naar een uursdienst terug te gaan. De wijziging voor de vakantieperioden is niet 

tijdelijk. 

Voor lijn 90 zijn de wijzigingen minimaal en voor buslijn 685 van Arriva wijzigt er niets. 

 

 
Uitsnede huidige lijnennetkaart Arriva (2020) 

 

Naast de bussen van EBS en Arriva rijdt er normaliter op vrijdag- en zaterdagnacht ieder uur een 
nachtbus van HTM (N2) vanaf Den Haag centrum via Voorschoten naar Wassenaar. Als het 

uitgaansleven weer is opgestart kan HTM het nachtnet weer gaan opstarten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


