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Geachte Raad,
Het bedrijf EBS verzorgt de komende 11,5 jaar het openbaar busvervoer binnen de concessie
Haaglanden Streek. Met ingang van zondag 25 augustus 2019 is de nieuwe dienstregeling gestart
en vervangt EBS de vorige vervoerder Connexxion.
Binnen Wassenaar blijven de al bestaande buslijnen van deze concessie behouden en zullen de
bussen met nagenoeg dezelfde frequentie en via dezelfde routes blijven rijden. Hierbij is buslijn
444 (Den Haag - Duinrell) omgenummerd naar lijn 144.
Nieuw is lijn 42 tussen Wassenaar en station Voorschoten. Om de verbinding tussen Wassenaar en
Voorschoten sterk te verbeteren, maar ook voor de aansluiting van Wassenaar op het
spoornetwerk, start EBS met een nieuwe buslijn die op werkdagen in de spits 4x per uur rijdt en in
de daluren 2x, ’s avonds en in het weekend rijdt deze lijn niet. Deze bus zal op het station van
Voorschoten aansluiten op de sprinters in de richting van Leiden en Amsterdam. De lijn zal
uitgevoerd gaan worden met 8 persoonsbussen.
Het streven van EBS is om lijn 42 op korte termijn door te trekken naar het centrum van
Voorschoten om zo ook aan te sluiten op lijn 45 en 46 richting Leidschendam.
Bij het bod voor de nieuwe concessie heeft EBS aangeboden om bij strategisch gelegen bushaltes
elektrische deelfietsen te plaatsen. In Wassenaar komen indien wenselijk door de gemeente op drie
in nader overleg te bepalen locaties elektrische deelfietsen. Hier kan een ieder tegen betaling met
o.a. OV-chipkaart gebruik van maken.
Binnen Wassenaar rijden ook nog de lijnen 90, 385 en 386 van Arriva met de provincie ZuidHolland als opdrachtgever. Deze concessie loopt tot en met 2022. De voorbereidingen voor de
aanbesteding van de nieuwe concessie zijn onlangs door provincie gestart. Net als bij de MRDH
zullen wij ook richting de provincie Zuid-Holland blijven pleiten voor verbetering van het OVnetwerk in en rondom Wassenaar en waar mogelijk met verbetervoorstellen komen. Te denken valt
onder andere aan een nachtbus in het weekend vanaf Leiden richting Wassenaar.
Tot slot wijzen wij nog graag op het feit dat sinds afgelopen december het openbaar vervoerbedrijf
HTM op vrijdag en zaterdagnacht een nachtbus inzet tussen Den Haag via Voorschoten naar
Wassenaar.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

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

