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Betreft: Advies over Mobiliteitsplan Syntus Concessie Veluwe 2018

Arnhem, 19 juni 2017

Geachte heer Speulman,
Hierbij ontvangt u het advies van het ROCOV Gelderland over de voorstellen van Syntus voor de
Concessie Veluwe dienstregeling 2018.
Ook dit jaar is het ROCOV zeer te spreken over de wijze en het vroegtijdige stadium waarop Syntus
de voorstellen heeft gepresenteerd en met de Werkgroep Dienstregelingen heeft doorgenomen. Een
proces dat naar onze mening navolging zou mogen krijgen bij de andere vervoerders in Gelderland.
In het Mobiliteitsplan komt Syntus met een groot aantal voorstellen. Om het advies overzichtelijk te
houden, heeft het ROCOV gemeend dit in een tabelvorm weer te geven. Deze treft u als bijlage aan.
Het advies is, evenals de voorstellen van Syntus, per deelgebied weergegeven.
De indeling in kolommen is als volgt:
• Betreffende lijnnummer
• Voorstel van Syntus
• Advies ROCOV
• In de laatste kolom kunnen Syntus, resp. de provincie hun reactie op het advies weergeven.
Het ROCOV Gelderland doet een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen /
wijzigingen bijtijds te communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.
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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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Advies ROCOV Gelderland over Voorstellen Syntus Mobiliteitsplan 2018 Veluwe

Algemeen
Uitgangspunt
Op drukke lijnen meer comfort bieden door
inzetten groot materieel en hogere
frequenties
Voor- en natransport verbeteren door openen
meer fietspoints bij drukke haltes

Op stille momenten en op lijnen met weinig
klanten traditionele lijnbus vervangen door
slimme alternatieven (met lagere kosten)
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Advies
Het ROCOV is blij hiermee. Hogere frequenties
kunnen meer reizigers aantrekken.
Ook dit vindt het ROCOV een positief punt. Graag
zien we dit ingericht volgens een
standaardformule, zodat reizigers bij allerlei
“fietspunten” weten hoe ze ermee moeten
omgaan; hoe ze de fiets kunnen gebruiken.
Syntus Utrecht schijnt hiervoor normen te
hanteren. Het ROCOV wil graag informatie hoe dat
bij Syntus Veluwe is geregeld.
Het ROCOV heeft een overzicht ontvangen omtrent
het gebruik van de Kolibrie. Het onderscheid
tussen wel en niet gereserveerde ritten is helaas
niet erg duidelijk. Het ROCOV is voorstander van
ritten met een vast vertrekpunt waarvoor niet
gereserveerd hoeft te worden (bv. station).

Reactie Syntus/provincie Gelderland

Stadsdienst Apeldoorn
Lijn
Voorstel
11 Van 2 naar 4 ritten per uur tussen
Erasmusstraat en station na 12.30 uur

12 Uniform patroon vertrek- en aankomsttijden
over de dag
12 Inzet grotere bus gekoppeld aan
frequentieverlaging van 2 naar 1 per uur
avonden en zondag

16 Uniform patroon vertrek- en aankomsttijden
over de dag
16 Inzet grotere bus gekoppeld aan
frequentieverlaging van 2 naar 1 per uur
avonden en zondag

17 Gaat in beide richtingen via Julianakerk rijden
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Advies
Deze frequentieverhoging is akkoord.
Voor het ROCOV is het onduidelijk waarom deze
frequentieverhoging niet in de ochtendspits wordt
toegepast. Een vraag is tevens hoe het zit met de
leerlingen van de Jacobus Fruytier
Scholengemeenschap.
Akkoord!
Het ROCOV begrijpt de motieven voor deze
maatregel. De gekozen oplossing lijkt “reizigersvriendelijk”, maar het ROCOV vreest dat met de
frequentieverlaging tevens de belangstelling voor
deze avond- en zondagdiensten vermindert. Dat
kan toch niet de bedoeling zijn. Daarom wijst het
ROCOV dit voorstel af en pleit voor handhaven
huidige frequentie.
Akkoord.
Als lijn 12.
Overleg met Orpheus en met eventuele andere
uitgaangelegenheden om extra in te zetten op
bepaalde tijdstippen en desnoods in de vorm van
een wat duurder toegangsbewijs voor de uitgaansgelegenheid, maar dan inclusief buskaartje.
Het ROCOV is verheugd dat deze halte er weer
komt.

Reactie Syntus/provincie Gelderland

Streekdiensten Apeldoorn
Lijn
Voorstel
43 Toename rijtijd tussen Dieren en Arnhem

91 Extra ochtend rit Apeldoorn-Arnhem tijdens
vakanties
102 In zomermaanden van 2 naar 1 rit per uur. 2
slagen Voorthuizen-Amersfoort als aanvulling
231 Geen wijzigingen
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Advies
Voor het ROCOV bestaan er onduidelijkheden
m.b.t. lijn 43. Niet vanuit Syntus, maar vanuit
Breng. Het ROCOV gaat er vanuit dat in 2018 de
huidige frequentie gehandhaafd blijft.
Akkoord!
Akkoord!
Akkoord!
Daarnaast stelt het ROCOV voor om een extra
sneldienst tijdens de spits in te zetten tussen
Apeldoorn en Arnhem v.v. (te bekostigen uit
bespaarde DRU’s).

Reactie Syntus/provincie Gelderland

Regio Harderwijk
Lijn
Voorstel
1 Ziekenhuis weer opnemen in route
1 Combineren met lijn 2. Alle ritten rijden
“rechtsom”
2 Ritten opnemen in lijn 1. Lijn 2 komt daarmee
te vervallen
Kolibrie Eerder starten (20:16 ipv 20:55)
103 Knippen in Harderwijk. Nunspeet-Harderwijk
Noord gaat als lijn 111 rijden. Zowel in Nunspeet als
(111) Harderwijk via centrum. Betere aansluiting in
Nunspeet op lijn naar Zwolle. Ruimere
aansluiting op station Nunspeet
103 Op werkdagen na 20:15 uur en op zondag na
Noord 19:15 uur als Kolibrie
(111)
103 Gaat rijden tussen Harderwijk en Amersfoort
Zuid Schothorst (daar aansluiting op treinen) en
(101) niet meer door naar Station Amersfoort.
Overdag via Paladijnenweg (scholen). Gaat
als lijn 101 rijden
103 Avond en weekenden nog maar 1 per uur. In
Zuid Putten goede aansluiting op lijn 107. Alleen
(101) in Harderwijk nog 2 ritten per uur
104 Kleine verschuiving rijtijden
104 Vervallen Kolibrieritten 7:55, 8:55 en 17:55
vanwege summier gebruik
112 Op werkdagen na 20:15 uur als Kolibrie. Op
zondag hele dag als Kolibrie
205 Onderzoek nieuwe lijnvoering over Harselaar
en via Evenementenhal in Barneveld
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Advies
Akkoord!
Als regelmatige reizigers dit zelf aangeven als een
betere oplossing en de prijs nauwelijks stijgt, heeft
de consumentenorganisatie ROCOV niets meer te
zeggen. Dus uitvoeren!
Akkoord!
Akkoord!

Akkoord!

Akkoord!

Akkoord!

Akkoord!
Akkoord op voorwaarde dat dit goed
gecommuniceerd wordt met mogelijke reizigers die
er al gebruik van maken (en maakten).
Akkoord!
Wanneer zou dat overleg afgerond zijn? In
december al via de Harselaar rijden lijkt haalbaar!

Reactie Syntus/provincie Gelderland

Regio Ede
Lijn
Voorstel
1 Stadsdienst rechtsom. Geen wijzigingen
2 Stadsdienst linksom. Geen wijzigingen
5 Onderzoek of langer doorgaan halfuur dienst
(avonden) gerechtvaardigd is
5 Exploitatie koppelen aan lijnen 85 en 83 en
samen met Syntus Utrecht uitvoeren
6 Kolibrie tussen 9:30 en 12:30 en tussen 14:30
en 17:30 omgezet in vaste dienst. Dit wordt
na de zomer geëvalueerd
85 Koppelen aan 83 en 5
85 Late avond en op zondag inzet 8-persoonsbus.
Op koopzondagen grote bus
85 Laatste rit vanuit Veenendaal niet door tussen
Gelderse Vallei en station Ede-Wageningen
86 Vetrektijden afstemmen met lijn 88
105 Tijdens vakanties vervallen van tussenritten (2
uit Barneveld; 1 uit Arnhem)
105 Vervallen laatste rit vanuit Barneveld
107 Extra rit Ede-Putten v.v. middag
107 Vervallen laatste ritten en vanaf 20:00
aanbieden als Kolibrie
108 Vervallen eerste rit vanuit Ede
108 Tijdens vakanties vervallen van tussenritten in
ochtend. Dan nog elk uur bus
108 Tijdens vakanties overdag en middag elk half
uur (uitruil met vroege ochtend)
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Advies
Akkoord
Akkoord
Akkoord! Het ROCOV verneemt de uitkomst nog
graag en gaat ervan uit dat wijziging ter advisering
wordt voorgelegd.
Akkoord!
Akkoord! Graag worden we in het najaar
geïnformeerd over de evaluatie en de gevolgen
daarvan. Gelderhorst als vast vertrekpunt.
Akkoord!
Akkoord!
Akkoord met het voorstel van Syntus.
Akkoord!
Het ROCOV stelt voor nog met Breng af te
stemmen om een goede verbinding met Papendal
in stand te houden.
Het ROCOV vraagt zich af of een Kolibrie mogelijk
is. Verder akkoord.
Akkoord!
Akkoord!
Het ROCOV ziet graag een alternatief voor de
passagiers die wel vroeg in Apeldoorn moeten zijn.
Akkoord!
Akkoord!

Reactie Syntus/provincie Gelderland

Valleilijn
Lijn
Voorstel
84/88 Vertrektijden op elkaar afstemmen. Tijdens
spits 8 ritten per uur tussen Ede-W. en
campus WUR
84/88 Lijn 84 over Rooseveltweg
84/88 Na 20:00, zaterdag en zondag alleen lijn 88
84 Vervallen rit vv late avond op werkdagen
(22:40 uit Ede; 23:06 uit W.)
88 Samenvoegen op za twee eerste ritten vv tot
1 rit met aansluiting in Ede op IC naar Utrecht
88 Vervallen rit zaterdagavond laat (sluit niet aan
op IC)
88 Vervallen rit op late zondagavond
80 Niet meer tussen Rhenen en Wageningen

Streekdiensten Zwolle
Lijn
Voorstel
100 Een-na-laatste rit vanuit Zwolle niet verder
dan Elburg
200 Vanwege krappe rijtijden route in Elburg in
één richting
202 Omzetting ritten 609 in 202
600 Nieuwe scholierenlijn Elburg-Deltion College
601 Nieuwe scholierenlijn Apeldoorn-Deltion
College
602 Nieuwe scholierenlijn Epe-Deltion College
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Advies

Reactie Syntus/provincie Gelderland

Akkoord!

Akkoord!
Akkoord!
Akkoord!
Akkoord!
Akkoord!
Akkoord!
Eigenlijk valt dit onder Utrecht maar Gelderse
reizigers krijgen te maken met een reismogelijk
minder met name naar/van Rhenen-west
(gemeentehuis en centrum)

Advies
Akkoord!
Het ROCOV zou nog graag de route door Elburg
willen kennen. Wijziging i.v.m. krappe rijtijd op zich
logisch en dus akkoord.
Akkoord!
Akkoord!
Het ROCOV is benieuwd naar de afstemming
hierover met de scholen en de communicatie naar
de leerlingen.

Reactie Syntus/provincie Gelderland

OV naar/van Twello
Lijn
Voorstel
15 Gebruik lijn ver ondermaats. Op
werkdagen nog maar uursdienst (ipv elk
half uur)

15 Avonden en op zaterdag omzetten in
Kolibrie (was al op zondag)
15 Onderzoek laten rijden via Vliegveld Teuge
en/of Markt in Apeldoorn
170/171 171 komt mogelijk te vervallen of wordt
versoberd tot een uurdienst

170/171 Onderzoek exploitatievorm lijn 170
170/171 Ook op zaterdag als Kolibrie
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Advies
Het eerder vertrekken van enkele ritten i.v.m. de
schooltijden is een maatregel waarmee Syntus
prima aangeeft flexibel om te gaan met de
vervoerswensen. Dat kan mede omdat het lijkt dat
vooral telkens dezelfde mensen gebruik maken van
deze lijn. Akkoord met de verdere uurdienst.
Akkoord!
Maar wat als de Kolibrie te klein is?
Dat schijnt al gedaan te zijn. Het ROCOV zou graag
de uitkomsten/de cijfers willen zien.
Als er pertinent bezuinigd moet worden dan komt
lijn 171 daarvoor in aanmerking. Vraag is dan
natuurlijk wat dit betekent voor het gebruik van lijn
170. En zijn er nog mensen die van Terwolde via
170 en 15 naar Apeldoorn gaan?
In het laatste voorstel (juni 2017) lijkt Syntus lijn
171 nog te handhaven. Daar heeft het ROCOV geen
problemen mee.
Het ROCOV wil graag in het najaar daarvan de
resultaten vernemen.
Akkoord!

Reactie Syntus/provincie Gelderland

Buurtbussen
Lijn
Voorstel
506 Op zaterdag niet meer tot Klarenbeek station
maar tot Thermen (beperkt tot traject Twello
– Bussloo de Thermen)

508 Idem
509 Vraagteken routewijziging in Leusden.
Dienstregeling te krap
513 Wens om halte op terrein zhs Harderwijk
514 In ’t Harde laten aansluiten op treinen
naar/van Amersfoort (ipv op Zwolle)
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Advies
Een vergelijkbare wijziging is met ingang van
dienstregeling 2017 ingevoerd ‘s avonds en zondag.
Alvorens een goed advies te kunnen geven wenst
het ROCOV eerst geïnformeerd te worden over de
ervaringen op die dagen en tijdstippen.
Idem.
Akkoord!
Akkoord!
Akkoord!

Reactie Syntus/provincie Gelderland

Schooldiensten
Lijn
Voorstel
600 Nieuwe diensten (zie bij Zwolle)
t/m
602
604
609 Ritten opnemen in lijn 202
611 Traject Renswoude-Scherpenzeel vervalt
611 Verschuiven ritten vanuit Barneveld van
15:00 en 16:00 naar 14:00 en 15:00
611 Onderzoek combinatie met scholieren
vervoer (doelgroepenvervoer)
620 Slechte bezetting, maar deze lijn kan een rol
spelen bij de wijzigingen in lijn 103. Daarom
nu geen wijzigingen.
653 In Wageningen via Mansholtlaan
655 Extra dienst tussen Elspeet, Uddel en
Apeldoorn
658 In Apeldoorn naar/van Erasmusstraat
(Hoornbeeck)
674 Vervalt tussen Harderwijk en Ermelo.
Beperkt tot Ermelo - Amersfoort
679 Ander startpunt in De Valk
687 Slechte lijn. Onderzoek naar beter
aansluiten op reizigerswens
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Advies
Akkoord!

Akkoord!
Akkoord!
Akkoord!
Het onderzoek naar een betere bezetting van deze
lijn is prima. Het ROCOV zou graag willen weten
wat het uiteindelijke voorstel wordt.
Akkoord!

Het ROCOV kent de motieven voor deze wijziging
niet, maar op zich geen bezwaar.
Akkoord!
Akkoord!
Akkoord!
Akkoord!
Geen voorstel Syntus. Is er de mogelijkheid in
overleg met de scholen de lijn zo flexibel te maken
dat hij voornamelijk rijdt bij slechte
weeromstandigheden? De berichtgeving over het
weer wordt steeds beter.

Reactie Syntus/provincie Gelderland

