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Geachte heer, mevrouw,
Op 1 oktober 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over
Openbaar vervoer in zuidelijke polder. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag l :
Wat zijn de gevolgen voor hef busvervoer in Haarlemmermeer, nu de OV/bus concessie
ZHN naar een andere vervoersmaatschappij is gegaan? Blijven bijvoorbeeld de lijnen 52 en
164 ongewijzigd in stand?
Antwoord: De gevolgen zijn:
- Lijn 57 (Leiden - Oegstgeest - Voorhout - Noordwijkerhout - Lisse - Hillegom Beinsdorp - Nieuw-Vennep, V.V.)wordt opgeheven. In plaats daarvan krijgt lijn 90
van Arriva (Den Haag - Haarlem via Noordwijk) een andere route: vanaf Noordwijk
gaat de lijn de route van lijn 57 naar Nieuw-Vennep overnemen. Daarbij gaat de lijn
ook via het station in Hillegom rijden. Voor Nieuw-Vennep betekent dit dus een
aanzienlijke verbetering, ten opzichte van de huidige situatie.
- Lijn 52 (Lisse - Lisserbroek - Nieuw-Vennep, V.V.)wordt opgeheven. In plaats
daarvan introduceert Connexxion de nieuwe buslijn 162. Deze gaat rijden tussen
Lisse en Hoofddorp, via Lisserbroek en Nieuw-Vennep. In Nieuw-Vennep krijgt de
bus waarschijnlijk wel een andere route, maar de details daarvan zijn nog niet
bekend. In ieder geval zal de bus via het station blijven rijden. In Hoofddorp neemt
lijn 162 de route van lijn 164 over.Voor Lisserbroek betekent dit een aanzienlijke
verbetering, vanwege de nieuwe, rechtstreekse verbinding met Hoofddorp Centrum.
Lijn 162 zal, net als de huidige lijn 164, op zondag niet tussen Hoofddorp Station en
Nieuw-Vennep Station rijden, maar wel tussen Lisse, Lisserbroek en Nieuw-Vennep
Station.
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Lijn 164 blijft in Nieuw-Vennep en ten zuiden daarvan ongewijzigd. Lijn 164 zal in
Hoofddorp niet meer via het centrum gaan rijden (daar komt lijn 162 voor in de
plaats), maar via de Johan Enschedélaan en de Spoorlaan rechtstreeks naar het
station. (Hiermee komt er een buslijn over bedrijventerrein De President.) Vanuit
Buitenkaag en Abbenes naar het centrum van Hoofddorp zal voortaan moeten
worden overgestapt in Nieuw-Vennep op lijn 162, of bij Hoofddorp Station op een
van de vele lijnen die hier rijden. Lijn 164 zal,net als nu, niet's avonds en niet in het
weekend rijden.

Vraag 2:
Mochten er onverhoopt verslechteringen plaafsvinden voor reizigers ten opzichte van de
huidige OV/bus concessie voor onze regio, doef hef college dan een inspanning om deze
weg te nemen, of in ieder geval tof een minimum te beperken?
Antwoord: Voor Nieuw-Vennep en Lisserbroek is er een verbetering, omdat er meer
bestemmingen bereikt kunnen worden.
De enige verslechtering voor Abbenes en Buitenkaag is het vervallen van de rechtstreekse
verbinding met Hoofddorp Centrum. De overstapmogelijkheden vormen echter een goed
alternatief.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
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