Zomerdienstregeling 2017
Voorstel
BRENG stelt voor om gedurende de zomervakantie 2017 en de twee weken daaraan voorafgaand op alle
lijnen een frequentie van maximaal 2x per uur te rijden. Zowel op werkdagen als op zaterdag. Op een
aantal plekken moet ivm. te verwachten drukte een uitzondering worden gemaakt en wordt gekozen voor
4x per uur. Ook zijn er lijnen die in de zomervakantie dermate slecht gebruikt worden dat reduktie naar 1x
pu op zijn plaats is. Lijnen die parallel lopen aan andere lijnen kunnen in een aantal gevallen helemaal
stoppen met rijden.
Tijdens de Vierdaagseweek (2017-29) stellen wij voor om de reguliere vakantiedienstregeling te rijden in
Nijmegen. Daarmee wordt voor de drukke stadslijnen voorzien in een frequentie van 4x per uur overdag.
De dienstregeling wordt aangevuld met een groot aantal specifieke Vierdaagse ritten; het vroeg- en
nachtnet.
Overwegingen
1. De zomervakantie toont een forse daling van het aantal reizigers. Inherent aan een groot aandeel
scholieren, studenten en woon-werkverkeer dat niet of minder reist tijdens de zomervakantie.
2. Het aanbod van openbaar vervoer in de zomervakantie is weliswaar beperkt (we rijden normaal
gesproken al een vakantiedienstregeling) maar nog steeds niet in overeenstemming met de sterke
reduktie van het aantal reizigers. De zomerdienstregeling gaat nog een stapje verder waardoor vraag
en aanbod meer in overeenstemming zijn. Een en ander conform de OV Visie van de provincie
Gelderland.
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In bovenstaande grafieken vergelijken we de fluctuaties in het reizigersaanbod (in termen van CI-CO =
check in / check out = in- en uitstappers) per week/dagsoort met het produktieniveau (DRU). De cijfers
hebben betrekking op kalenderjaar 2016.
Om beide grootheden in één grafiek in beeld te brengen is ervoor gekozen om indexgetallen te gebruiken.
Het aantal CI-CO en dienstregelinguren op een werkdag in week 1 van 2016 is op 100 gesteld.
Daarmee wordt in één oogopslag duidelijk dat de omvang van het produktieniveau en het reizigersaanbod
in de vakanties (en dan met name de zomervakantie) fors uit elkaar lopen. Waar het reizigersaanbod tot ca.
60% daalt, gaat het produktieniveau nooit verder dan 26% naar beneden.
Voorbeeld 1: in week 18 op werkdagen is er sprake van een vakantiedienstregeling. Er rijden dan 13%
minder bussen dan in de normale dienstregeling. Het aantal in- en uitstappers is met 34% gedaald tot 66%.
Voorbeeld 2: op zaterdag in week 10 rijden we 34% minder ritten tov. een normale werkdag (van 100 naar
66). Het reizigersaanbod is echter met 58% gedaald (van 100 naar 42).

Evaluatiepunten zomerdienstregeling 2016
1. In de zomervakantie 2016 werd het voorzieningenniveau in twee trappen teruggebracht. De provincie
Gelderland wil deze “tweetrapsraket” bij een volgende zomervakantie vermijden. In dit voorstel wordt
hieraan tegemoet gekomen doordat de zomerdienstregeling gedurende de volledige 8 weken wordt
geboden.
o De cijfers tonen aan dat het reizigersaanbod in de twee weken voor de “echte” zomervakantie
niet groter is dan in de laatste week van de zomervakantie. Waarmee uitbreiding van 6 naar 8
weken probleemloos doorgevoerd kan worden.
2. In de eerste en laatste weken van de zomer was er sprake van een te groot aantal reizigers op met
name de relatie Nijmegen CS – Heyendaal. Zulke problemen worden dit jaar ondervangen doordat lijn
10 langer doorloopt in de zomervakantie en alweer begint voordat de zomervakantie ten einde is.
3. Doordat dit voorstel al in februari 2017 voorligt kan tijdig besluitvorming plaatsvinden. Daarmee kan
ook de communicatie naar de reizigers op het juiste moment gestart worden.
4. Waar mogelijk stemmen we de dienstregeling van parallel rijdende lijnen op elkaar af om een zo hoog
mogelijke effektieve frequentie te realiseren.

Nadelen voor de reiziger
1. Reizigers zullen hun reis zorgvuldiger moeten plannen, rekening houdend met de beperkte frequentie.
2. Het aantal reismogelijkheden daalt.
3. Het aantal overstapmogelijkheden daalt.
Ook in de zomerdienstregeling proberen wij de meest relevante aansluiiting (op IC van/naar Utrecht) zo
goed mogelijk te borgen.
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Aandachtspunten
1. Op een aantal momenten kan het voorkomen dat het reizigersaanbod te groot is voor het aantal
bussen dat rijdt. Weliswaar handhaven we op de drukste lijnen ook in de zomer 4x per uur een bus
maar wellicht kan incidenteel aanbod leiden tot te volle bussen.
a. Wij stellen voor om dit op te vangen door inzet van reservebussen op de drukke stations
Arnhem en Nijmegen.
2. Formeel hebben alle scholen (basis, MBO en HBO) 6 weken zomervakantie. Uitzondering is de
universiteit die ca. 2 maanden zomervakantie hanteert. Effektief hebben middelbaar en hoger
onderwijs echter 8 weken vakantie doordat in de laatste twee weken voor ingang van de
zomervakantie het aantal lessen minimaal is vanwege oa. rapportvergaderingen. Dat is ook de reden
waarom de OV bedrijven over het algemeen nog steeds een 8 weekse periode hanteren.
Besparing
Een 8 weekse zomervakantiedienstregeling bespaart op jaarbasis ca. 16.000 dru. BRENG wil deze middelen
graag aanwenden voor investering in Breng Flex.

Bijlagen
•
•

CI-CO + DRU per dagsoort, per week 2016
Voorgestelde maatregelen per lijn

===
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Zomerdienstregeling 2017
gedurende 8 weken - van 2 juli t/m 26 augustus 2017
lijn

voorgestelde maatregel - werkdagen

voorgestelde maatregel - zaterdag

A001

van 4x naar 2x pu

van 4x naar 2x pu

A002

geen v-dr, wel aangepaste tijden ivm. op z-dr lijn 6

A003

ri Duifje van 4x naar 2x pu, ri Zoo 4x pu handhaven

ri Duifje van 4x naar 2x pu, ri Zoo 4x pu handhaven

A005

van 4x naar 2x pu

van 4x naar 2x pu

A006

van 4x naar 2x pu

van 4x naar 2x pu

A007

normale vakantiedienstregeling

A004

A008
A009
A010

niet rijden, alternatief in streeklijn 105

X

A011
A014
A026
A027

normale vakantiedienstregeling

A029

normale vakantiedienstregeling

X

A033

normale vakantiedienstregeling

trajekt Huissen - Nijmegen van 2x naar 1x pu

A035

taxibus inzetten ipv. midibus

X

A043
A051
A056

in daluren van 2x pu naar 1x pu (van Heteren naar Arnhem)

A060
A061

X

A062
A066

X

A070

scholierenlijn, rijdt niet in schoolvakanties

X

A071

scholierenlijn, rijdt niet in schoolvakanties

X

A072

doelgroeplijn

X

A077

scholierenlijn, rijdt niet in schoolvakanties

X

A078

scholierenlijn, rijdt niet in schoolvakanties

X

A300

van 4x naar 2x pu (trajekt Waalsprinter - CS 4x pu)

van 4x naar 2x pu (trajekt Waalsprinter - CS 4x pu)

A331

van 4x naar 2x pu, trajekt Centrum - Weezenhof 4x pu

van 4x naar 2x pu, trajekt Centrum - Weezenhof 4x pu

A352

normale vakantiedienstregeling

X001
X002

van 4x naar 2x pu

van 4x naar 2x pu

X005

van 4x naar 2x pu

van 4x naar 2x pu

X006

normale vakantiedienstregeling

van 6x naar 4x pu

X008

van 4x naar 2x pu

van 4x naar 2x pu

X009

van 2x naar 1x pu

X010

aan UT vakanties aangepaste inzet

X011

zelfde frequentie, aangepaste tijden ivm. koppeling lijn X005

X012

niet rijden, alternatief in streeklijn 85 of 89

X

X057

rijdt sowieso niet in schoolvakanties

X

X076

scholierenlijn, rijdt niet in schoolvakanties

X

X080

van 4x (in spits) naar 2x pu

X082

niet rijden, alternatief in streeklijn 80

X003
X004

X

X013
X015

X083

normale vakantiedienstregeling

X085

normale vakantiedienstregeling

X089

normale vakantiedienstregeling

X099

normale vakantiedienstregeling

X

X

X125

X

samen met A300 4x pu Waalsprinter - Nijmegen Centrum vv.

X210

rijdt niet in schoolvakanties

X

* = voorgestelde maatregel anders dan de normale vakantiedienstregeling
X = lijn rijdt sowieso niet op zaterdag

Reactie BRENG op opmerkingen in het 1e operationele ontwikkelteam 2017 inzake de
zomerdienstregeling.
Allereerst werd het verzoek gedaan om ook voor 2015 het vergelijk produktieomvang vs.
reizigersaanbod uit te werken. In onderstaande grafiek is dit uitgewerkt. Uitsluitend voor de
werkdagen. Volledigheidshalve is ook de grafiek voor 2016 weer opgenomen.

Naar onze mening vertoont de reizigersverdeling/week in 2015 geen ander beeld dan in 2016.
Verder is in het 1e OOT verzocht om in te gaan op de klachten zoals die door ROVER zijn opgenomen
in het Zwartboek “Hoogzomerdienstregeling BRENG”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lang moeten wachten, langer onderweg ...............22
Te laat op bestemming, afspraak gemist ................20
Gekozen voor ander vervoer (auto, fiets, lopen) ....9
Aansluitende trein/bus gemist ................................4
Niet op reis gegaan ..................................................3
Volgende reis niet meer met de bus gegaan ..........3
Duurdere rit .............................................................2
Eerder vertrokken, te vroeg op bestemming ..........2
Overig ......................................................................4

Totaal aantal klachten .........................................................69

Het gros van de problemen heeft dus geen betrekking op capaciteit van de bus maar op beperktere
reismogelijkheden.
De meeste klachten werden geregistreerd op:

•
•
•
•
•
•

Lijn 8 Nijmegen .........................................................11
Lijn 2 Nijmegen .........................................................10
Lijn 5 Nijmegen .........................................................9
Lijn 5 Arnhem ...........................................................9
Lijn 82 Nijmegen – Millingen ....................................8
Lijn 331 Arnhem – Nijmegen ....................................6

Totaal aantal klachten op bovenstaande lijnen ...................53

