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Betreft: advies over voorstellen zomerdienstregeling concessie Breng

Arnhem, 27 maart 2017

Geachte mevrouw Wennekendonk,
Het ROCOV Gelderland heeft de voorstellen van Hermes voor de zomerdienstregeling 2017 m.b.t. de
concessie Breng in de vergadering op donderdag 16 maart j.l. besproken en wil daar graag de
volgende opmerkingen over maken.
Ten aanzien van deze plannen geeft het ROCOV de volgende adviezen:
1. Het beperken van de regeling tot zes weken en wel van 9 juli tot en met 19 augustus 2017. Uit de
door u verstrekte indexcijfers over het wekelijkse gebruik van alle buslijnen tezamen (DRU vs CICO) halen wij de volgende gegevens:
• Zowel in 2015 als in 2016 was het gemiddelde gebruik op werkdagen in voorjaars-, mei-,
herfst- en kerstvakantie 56,5. Voor de eerste en de laatste week van de oorspronkelijk
voorgestelde periode van 8 weken waren die cijfers 65 in 2015 en 62 in 2016 (het jaar met de
vele klachten). Conclusie: deze weken wordt nog/weer veel gebruik gemaakt van het
openbaar vervoer.
• Voor de zaterdag geldt 36,5 als gemiddelde van de andere vakanties en resp. 41 en 44 voor
de eerste en laatste week. Conclusie: ook voor de zaterdagen geldt dat deze genoemde
weken nog/weer veel gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
• De Radboud Universiteit te Nijmegen geeft aan: Examens en tentamens vinden al plaats
vanaf maandag 7 augustus 2017 (herkansingen eerstejaars; daaropvolgende weken
(toelatings)examens en tentamens overige studenten; zie website RU; jaarindeling 20162017). Waarschijnlijk betreft dit geen grote groep studenten. Dat zal anders zijn tijdens de
introductie op de RU. Deze vindt in 2017 plaats van 20 t/m 27 augustus. Hiermee dient
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Hermes wat de zomerdienstregeling betreft zeker rekening te houden. (De HAN heeft in de
week van 28 augustus t/m 1 september in zowel Nijmegen als in Arnhem introductie.)
2. De erkende HOV-lijnen, aangeduid met de nummerserie 300, een kwartierdienst te laten rijden
(volgens de normale vakantiedienstregeling). Ze zijn ontwikkeld en in de markt gezet als
hoogwaardig OV. Dat kan enkel als ze een hoge frequentie hebben en daarmee het karakter
krijgen van “spoorboekloos rijden”.
3. Het plan voor de dienstregeling zodanig te maken dat:
• Lijnen die min of meer een parallelle dienst vervullen op zodanige tijdstippen te laten rijden dat
zij niet gelijktijdig hun traject afleggen.
• Er goede aansluitingen geboden worden op de treintijden van minimaal de IC-treinen.
• Altijd een aansluiting te geven op de laatste trein van de dag.
• Goede aansluitingen worden gegeven op de knooppunten van de buslijnen (busstations)
Het ROCOV beseft dat het maken van een dergelijke dienstregeling een hele lastige opgave is.
Niet bij elk knooppunt zal het mogelijk zijn een goede aansluiting te creëren, maar de keuzes
dienen zodanig gemaakt te worden dat bij veel door reizigers gebruikte routes de aansluitingen
prima verzorgd zijn/blijven.
Graag zou het ROCOV z.s.m. het plan, dat te maken heeft met punt 3, willen ontvangen om een
goede afweging te kunnen maken.
4. Ontwikkel plannen die het voor reizigers aantrekkelijk maken om in deze periode zoveel mogelijk
per OV te reizen om toeristische attracties en centra van de steden Arnhem en Nijmegen te
bezoeken. Wellicht dat u ondernemersverenigingen en horeca-exploitanten van beide steden
daarin kunt laten meedenken.
Tevens wenst het ROCOV dat de zomerdienstregeling 2018 gelijktijdig met de plannen voor de
dienstregeling 2018 worden meegenomen, zodat hierover al bij ingaan van de nieuwe dienstregeling
duidelijkheid bestaat.

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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