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Geachte heer of mevrouw, 
 
De provincie Zuid-Holland stelt ons in de gelegenheid om een reactie te geven op 
het voorgestelde Ontwerp-Programma van Eisen. De gemeente Hillegom maakt hier 
graag gebruik van door onderstaande aandachtspunten mee te geven aan het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland, ten behoeve van een gezamenlijke reactie 

richting de Gedeputeerde Staten. 
 
Belang van goed openbaar vervoer 
De bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek staat onder druk. Betrouwbaar en 
beschikbaar openbaar vervoer is essentieel om de regio goed verbonden te houden, 
zowel met de naburige gemeenten als met OV-knooppunten en de rest van 
Nederland.  Met de aankomende nieuwe woningbouwlocaties binnen de provincies 

Zuid-Holland en Noord-Holland, met als doel het woningaanbod te vergroten, is het 
des te belangrijker dat de regio goed bereikbaar is. Busvervoer is hier een cruciaal 
onderdeel van. Om iedereen toegang te bieden tot mobiliteit en busvervoer als 

alternatief voor autogebruik te stimuleren is een gematigde prijsontwikkeling van 
belang. Wij zijn ons bewust van de uitdaging van het betaalbaar houden van het 
openbaar vervoer in de huidige marktomstandigheden en zijn verheugd dat hier in 
het aanbestedingsproces aandacht voor is. Een betaalbaar openbaar 

vervoerssysteem draagt bij aan het tegengaan van vervoersarmoede.  
 
Inclusiviteit 
Wij onderschrijven de ambities van de provincie ten aanzien van een inclusieve 
samenleving. Het streven naar het mogelijk maken van volwaardige deelname aan 
de maatschappij van al onze inwoners is in lijn met onze eigen ambities. Vanuit ons 

mobiliteitsplan geven wij aandacht op het verder verbeteren van de 
toegankelijkheid van de bushaltes binnen de gemeente.  
 
Hillegom verbonden 
Een substantieel deel van de inwoners van onze gemeente zijn economisch en 
sociaal verbonden met gebieden buiten het concessiegebied. Goede 
concessiegrensoverschrijdende busverbindingen zijn daarbij essentieel, zowel op de 

gebieden ten noorden als ten oosten van het gebied. Deze verbindingen bieden een 
goed alternatief voor autogebruikers en dragen bij aan de klimaatambities en een 
verlaging van de verkeersdruk op de knelpunten in het lokale en regionale 
verkeersysteem. Hoogfrequente en snelle busverbindingen vanuit Hillegom naar  
NS-stations in Nieuw Vennep, Haarlem, Hoofddorp, Sassenheim, Leiden en Schiphol 
Airport stimuleren daarbij het gebruik van ketenmobiliteit, zowel op regionaal als 
nationaal niveau.  

 
In aanvulling hierop willen wij aandacht vragen voor een noodzakelijke betere 
concessiegrensoverschrijdende verbinding tussen Hillegom en het Spaarne 
Ziekenhuis in Hoofddorp, met een regelmatige frequentie en ruime tijdvakken. 
Hiermee zou het aantrekkelijker moeten worden voor patiënten, werknemers en 
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bezoekers om met een aanzienlijk kortere reisduur ter plaatse te komen dan nu het 
geval is. 

 
Klimaatambitie en energietransitie 
De gemeente Hillegom is verheugd met de aandacht voor duurzaamheid in de 
nieuwe concessie. Het streven om zo snel mogelijk naar een volledige uitstootvrije 
vloot voertuigen toe te werken lijkt ons een wenselijke en haalbare bijdrage aan de 
energietransitie. 
 

 
 
 
Hoogachtend, 

 
Burgemeester en wethouders van Hillegom 


