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Geachte Raad,
Op 19 maart jongstleden hebben wij van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de
concept vervoerplannen 2021 van HTM, RET en EBS ontvangen. Jaarlijks stellen de openbaar
vervoerbedrijven deze plannen op, waarin wijzigingen in het vervoeraanbod worden toegelicht.
Deze plannen vormen de basis voor de nieuwe dienstregeling 2021, die op zondag 13 december
2020 van start gaat. Tot en met 5 juni 2020 is het mogelijk een reactie op de vervoerplannen 2021
aan de MRDH kenbaar te maken. Het college maakt graag van deze mogelijkheid gebruik en in
bijgevoegde brief kunt u de concept reactie van Wassenaar lezen.
Voor Wassenaar is met name het vervoerplan 2021 EBS Haaglanden Streek van belang. De reactie
op dit vervoerplan betreft nog een concept. Wij willen de reizigers van Wassenaar namelijk ook in
de gelegenheid stellen om opmerkingen aan te leveren. Op de gemeentelijke website en op de
gemeentepagina in De Wassenaarse Krant wordt een bericht geplaatst waarin is aangegeven dat
reacties tot en met 17 mei 2020 kenbaar gemaakt kunnen worden aan de gemeente. Deze input
kan mogelijk leiden tot een bijgestelde gemeentelijke reactie richting de MRDH. Alle opmerkingen
die wij ontvangen worden doorgestuurd naar de MRDH. Wij zijn met name benieuwd naar de
reacties van reizigers over de gewijzigde route van lijn 43. EBS is voornemens om de route van lijn
43 in Leiden richting en vanaf Leiden Centraal te strekken via de Plesmanlaan en niet meer te
halteren bij de haltes op het Bio Science Park.
Naast EBS rijdt binnen Wassenaar ook de vervoerder Arriva (lijn 90, 385 en 685). De provincie
Zuid-Holland is de opdrachtgever van Arriva. Voor deze lijnen zijn vooralsnog geen wijzingen
bekend. Sinds december 2019 rijdt er in het weekend een nachtbus tussen Den Haag en
Wassenaar. HTM rijdt op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 01.00 uur en 05.00 uur op het hele uur
vanaf de halte Buitenhof in Den Haag via Voorschoten naar Wassenaar. Ook in 2021 blijft deze
nachtbus rijden.
Indien gewenst kan de concept reactie op de vervoerplannen 2021 voor bespreking in de
raadscommissie Fysieke Leefomgeving van 25 mei 2020 worden geagendeerd.
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.
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