STATENBRIEF
Onderwerp: Wijzigingen per concessie voor de dienstregeling 2018
Portefeuillehouder: Conny Bieze
Kerntaak/plandoel: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
Doel van deze brief:
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:
☐

Te besluiten conform het ontwerpbesluit

☐

Over de inhoud van deze brief te overleggen

☒

De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)

In het kader van het implementeren van de 1e fase van de OV-visie is per december 2017 een aantal
wijzigingen voorzien in de dienstregelingen van Arnhem/Nijmegen, Veluwe en Achterhoek Rivierenland. Aan GS zijn de voorstellen gepresenteerd met het verzoek de wijzigingen vast te stellen.
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Aanleiding

In deze Statenbrief informeren wij Provinciale Staten over de tussentijdse resultaten van de
uitwerking van de Openbaar Vervoer Visie die in 2014 door de Staten is vastgesteld
(PS2014-284MIE). Tijdens de technische briefing in september 2015 hebben de Staten aangeven
graag betrokken te worden bij de verdere uitwerking van deze visie.
De procedures en verdeling van verantwoordelijkheden op het gebied van de dienstregeling van het
openbaar vervoer zijn vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000, alsmede in het programma van
eisen van de aanbestedingen. In grote lijnen houdt de procedure in dat de provincie de kaders
vaststelt waaraan de dienstregeling moet voldoen. De voorstellen van de vervoerders worden hieraan
getoetst en bij een positieve uitkomst werkt de vervoerder de dienstregeling verder uit.
In de praktijk functioneren de strategische uitgangspunten voor de Europese aanbestedingen als
toetsingskader van de dienstregeling. Deze strategische uitgangspunten vormen de vertaling van het
vigerende provinciale beleid. Uiteraard zijn het beleid en de daarvan afgeleide kaders niet in beton
gegoten. Wanneer de situatie verandert, zoals bij een nieuwe visie op de rol van het openbaar
vervoer, nieuwe zwaartepunten in het provinciale beleid, zoals de nadruk op duurzaamheid of gebrek
aan financiële middelen wordt een nieuwe beleidscyclus gestart, waarbij uw Staten een belangrijke rol
spelen. Vooralsnog is dit niet aan de orde en worden de aangegeven hoofdlijnen op de gebruikelijke
manier in wijzigingsvoorstellen uitgewerkt.
December 2017 is het volgende moment dat de uitgangspunten van de OV visie als kader worden
gebruikt bij de wijzigingsvoorstellen. De wijzigingen zijn in het voorjaar inhoudelijk met de regio
besproken, al was er toen nog weinig duidelijk over de planning en invoering van de wijzigingen.
Inmiddels is die duidelijkheid er wel en kunnen wij u concreet informeren over de stand van zaken.

Inlichtingen bij: dhr. P.A.M. van den Boogaard, telefoonnummer (026) 359 85 11
e-mailadres: post@gelderland.nl

3

Bestaand beleid c.q. kader

In opdracht van de Provincie Gelderland wordt het openbaar vervoer in Gelderland uitgevoerd door 3
vervoerbedrijven:
 Arnhem/Nijmegen: Hermes (bus), Arriva en Connexxion (trein)
 Veluwe: Syntus (bus) en Connexxion (Valleilijn, treindeel)
 Achterhoek Rivierenland: Arriva (bus en trein) en Connexxion (Trein Achterhoek)
Jaarlijks wordt van alle openbaar vervoer in heel Nederland de dienstregeling aangepast zodat het
openbaar vervoer goed aansluit op elkaar en zo efficiënt mogelijk rijdt. De invoering van de nieuwe
dienstregeling is op 10 december 2017. In de concessieovereenkomst is vastgelegd dat de vervoerder
verantwoordelijk is voor de lijnvoering en dienstregeling. Wijzigingen hierin moet zij ter vaststelling
voorleggen aan Gedeputeerde Staten. Hierbij gaat het zowel om kleine wijzigingen, zoals het
invoegen van extra haltes of het aanpassen van rijtijd en om grotere wijzigingen zoals het wijzigen van
of vervallen van lijnen. In deze brief staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. In de bijlage
staat het volledige overzicht.
Voor de concessie Arnhem-Nijmegen worden wijzigingen voorgesteld in de stadsdiensten van Arnhem
en Nijmegen. Deze beide gemeenten hebben aangegeven te kunnen instemmen met de wijzigingen.
Ook met omliggende gemeenten heeft afstemming plaatsgevonden.
Voor Achterhoek Rivierenland geldt dat enige wijzigingen zijn voorzien voor beide gebieden. Deze
wijzigingen houden verband met de aanleg van de nieuwe N18 (Achterhoek) en de invoering bij de NS
van het Programma Hoog frequent Spoor (Rivierenland).
Voor de concessie Veluwe zijn minder ingrijpende voorstellen gedaan.
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Argumenten/afwegingen/risico's

Wijzigingen Arnhem/Nijmegen (Hermes)
Hermes, (Breng) heeft wijzigingen voorgesteld voor de stadsdiensten Arnhem/Nijmegen. De
gemeenten hebben over de voorstellen een advies uitgebracht net zoals het ROCOV. ROCOV heeft
op 21 augustus haar definitieve advies gegeven. Op basis van de adviezen zijn de voorstellen
aangepast. De wijzigingen zijn in lijn met de eerder vastgesteld OV visie.
De belangrijkste wijzigingen zijn:








Verdubbeling van de frequentie van trolleybus 2 in Arnhem Zuid naar 4x per uur;
Verhoging van de frequentie van de lijnen 5 (Nijmegen-Groesbeek) en 352 (ArnhemWageningen) naar 6x per uur;
Verlaging frequentie lijn 331 (Nijmegen-Arnhem) in de daluren vanwege parallelliteit met lijn
14 en trein. Binnen de steden blijft de frequentie 4x per uur;
Verbetering bediening van de wijk Lindenholt Oost in de avonduren en weekenden;
Wijziging route lijn 1 in Nijmegen voor behouden van de bediening van de wijk Hazenkamp;
Inkorten van lijn 1 (Nijmegen-Molenhoek) tot Malden;
Opheffen van buslijn 3 (Oosterhout Dorp) met introductie van verlaagd tarief voor alternatief
Breng Flex en realisatie fietsenstallingen

Proef met Breng Flex in huidige vorm voortzetten
Hermes heeft tegelijkertijd met de dienstregelingsvoorstellen voorgesteld de proef Breng Flex uit te
breiden. Deze uitbreidingsvoorstellen waren gekoppeld aan voorstellen die ten koste gaan van vaste
buslijnen, bijvoorbeeld in de avonduren. Het ROCOV en de gemeenten hebben hierover negatief
geadviseerd.
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Wel is er enthousiasme over de huidige proef met Breng Flex. Uit evaluatie blijkt dat het aantal
reizigers nog steeds stijgt en de klanttevredenheid is hoog. Per 1 oktober zijn binnen de pilot
wijzigingen aangebracht, waardoor ouderen met 34% korting reizen en vooruit reserveren mogelijk is
geworden. De effecten hiervan zijn nog niet bekend. De proef met Breng Flex wordt daarom op het op
het huidige niveau verlengd.
Wijzigingen Veluwe (Syntus en Connexxion)
Op 20 juli 2017 hebben wij de definitieve versie van het vervoerplan 2017 van Syntus ontvangen.
Hieraan voorafgaand heeft Syntus op 19 juni 2017 van het ROCOV een advies op het vervoerplan
ontvangen. Syntus heeft de Provincie en het ROCOV op 19 juli 2017 geïnformeerd en de
aandachtspunten toegelicht. Het ROCOV-advies gaf geen aanleiding tot het bijstellen van het
vervoerplan.
Op hoofdlijnen zijn de wijzigingen als volgt:


Lijn 84/88 Ede-Wageningen - WUR gaan in de spits 8 maal per uur tijden naar de Campus
WUR
Lijn 17 Stadsdienst Apeldoorn gaat weer rijden via halte Julianakerk richting Centrum.
Lijn 293 Apeldoorn - HAN Arnhem gaat een andere route in Arnhem rijden. Via de
Geitenkamp rijdt de lijn langs de HAN en dan door naar de Kleefse Waard. Hier wordt de
Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven aangedaan.
De stadsbus Harderwijk gaat weer via het Ziekenhuis rijden.
Lijn 103 Amersfoort - Nunspeet wordt geknipt in Harderwijk. Lijn 101 zal gaan rijden tussen
Harderwijk en Amersfoort Schothorst, alwaar aansluiting op treinen naar Randstad en lijn 111
Harderwijk – Nunspeet. Voor de treinverbinding Ede-Wageningen - Amersfoort (Valleilijn) zijn
geen wijzigingen voorzien






Voor verdere uitwerking zie de bijlage bij deze Statenbrief.
Wijzigingen Achterhoek Rivierenland (Arriva en Connexxion)
Voor december 2017 wordt door Arriva in de dienstregeling een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze
zijn op 13 juli 2017 voorgelegd aan het ROCOV. Het ROCOV heeft op 21 augustus 2017 gereageerd
op de plannen in Achterhoek - Rivierenland.
Daarnaast heeft Arriva een Aanvullend vervoerplan gemaakt i.v.m. de invoer van het Programma
Hoog frequent Spoor welke invloed heeft op de dienstregeling in Rivierenland.
Op 1 september 2017 heeft Arriva weer gereageerd op de adviezen van het ROCOV.
Op hoofdlijnen zijn de wijzigingen als volgt:




Achterhoek: Optimalisatie bediening Zutphen. Om tegemoet te komen aan de
vervoersvraag krijgen reizigers tussen Warnsveld en station en tussen Zuidwijken en station
een frequentere verbinding.
Lijn 74 Doetinchem – Enschede wordt in het voorstel de hoogwaardige basislijn in de
oostelijke Achterhoek. Deze zal voor een deel via de nieuwe N18 worden gereden. Ook zal
station Varsseveld worden aangedaan
Rivierenland: Op de zaterdag zal op de treindienst Elst – Tiel i.p.v. een uursdienst een
halfuursdienst worden aangeboden.

Voor verdere uitwerking van de wijzigingen zie de bijlage bij deze Statenbrief.
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Risico’s
Arnhem/Nijmegen
In Arnhem wordt op verzoek van de gemeente de frequentie van trolleylijn 2 in Arnhem Zuid verhoogd.
Omdat er, zowel in aantal als in type, slechts beperkt trolleymaterieel beschikbaar is, wordt de
bediening met trolleybussen in de wijk Hoogkamp gestaakt. Dit is te verantwoorden omdat de
bezetting op dit deel van de lijn erg laag is. Hierdoor is de inzet van de huidige trolleybus
kostentechnisch niet efficiënt. De bediening van de wijk Hoogkamp blijft behouden door de inzet van
een (kleinere en daarmee voordeligere) bus op groen gas. Tevens zullen wij met de gemeente gaan
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de trolleyinfra in de wijk Hoogkamp op termijn weer te
gaan benutten, bijvoorbeeld door de inzet van kleinere trolleys of trolleybussen die deels zonder
bovenleiding kunnen rijden (trolley 2.0).
In Nijmegen wordt buslijn 3 tussen Oosterhout en Afrikamuseum opgeheven. Deze lijn wordt al jaren
gereden door een klein taxibusje. Desondanks is de bezetting zeer laag. Oorzaak hiervan is onder
andere dat een groot deel van de lijn parallel loopt met de hoogwaardige lijn 331 tussen Arnhem en
Nijmegen. Met de gemeente en dorpsraad zijn gesprekken gevoerd over alternatieve invulling van de
buslijn. Deze hebben niet geresulteerd in een concrete oplossing, onder andere omdat de dorpsraad
fel tegen het verdwijnen van de bus is. Aangedragen wordt onder andere dat de halte van lijn 331 niet
veilig te voet bereikbaar is, vanwege het ontbreken van een trottoir. De halte is wel bereikbaar via een
vrij liggend fietspad. Vergelijkbare situaties doen zich ook voor in Rivierenland en hebben niet eerder
tot gevaarlijke situaties geleid. Daarnaast zal gestimuleerd worden per fiets naar de halte te reizen
door het plaatsen van fietsenstallingen. Voor de bereikbaarheid van het dorp wordt door de vervoerder
bovendien een verlaagd tarief binnen Breng Flex aangeboden.
Veluwe
Voor de wijzigingen op de Veluwe zijn er geen voorzienbare risico’s. De wijzigingen zijn met de regio
besproken en Syntus heeft de wijzigingen op een duidelijke wijze en onderbouwd gepresenteerd.
Achterhoek Rivierenland
Voor de wijzigingen in de Achterhoek zijn er geen voorzienbare risico’s. De wijzigingen in Rivierenland
zijn nu nog gering maar reeds eerder genoemd, de PHS invoering, het Programma Hoog frequent
Spoor, zou kunnen leiden tot aanzienlijke aanpassingen van de dienstregeling.
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Financiële consequenties

Arnhem/Nijmegen
Met de wijziging in de dienstregeling worden een beperkt aantal dienstregelingsuren bespaard. Deze
uren worden ingezet voor een frequentieverhoging op een aantal drukke lijnen: Groesbeek-Nijmegen
en Arnhem-Oosterbeek. Eventueel resterende middelen uit vrijgekomen dienstregelingsuren blijven
conform de afspraken uit de OV-visie beschikbaar binnen de concessie.
Veluwe
Voor de Veluwe leveren de wijzigingen een vermindering van ruim 7500 dienstregeling uren
(ongeveer € 350.000,-). Deze middelen blijven conform de afspraken uit de OV-visie beschikbaar
binnen de concessie.
Achterhoek Rivierenland
Voor Achterhoek Rivierenland zijn de wijzigingen die nu zijn voorgesteld in totaal gezien neutraal, aan
de ene kant wat uren af, elders weer bij. Wel kan er nog een plus aan uren nodig zijn i.v.m. de situatie
rond de treinverbindingen in Tiel. Op dit moment zijn er voorstellen in de maak om de reizigers toch
weer een goede verbinding te bieden met de Randstad.
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Klimaat

In alle drie genoemde regio’ zijn de afspraken met de vervoerders vastgelegd in een Bestek. In dit
Bestek zijn afspraken opgenomen over het bereiken van een CO2-reductie. Ieder jaar komt de
vervoerder met cijfers om de reductie aan te tonen. Bij voldoende reductie is een bonus mogelijk.
Verder zijn de vervoerders aan het testen en invoeren van klimaat neutrale vervoermiddelen. In
Apeldoorn rijdt een Waterstofbus op proef mee met de dienstregeling, in Zutphen zal in de loop van
2018 getest gaan worden met Zero Emissie bussen.
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Proces

Communicatie naar reizigers
De vervoerders zorgen voor goede communicatie naar de reizigers. De communicatiespecialisten van
de vervoerders én provincie stemmen met elkaar af. Het bekendmaken van de nieuwe dienstregeling
gebeurt via landelijke campagnes door NS. Deze maakt onder andere gebruik van radiospots en
andere massacommunicatiemiddelen. Hier sluiten de regionale vervoerders op aan. De communicatie
gebeurt op plaatsen waar de reiziger te vinden is. Zoals in de reizigersapps, bilboards op stations, in
de trein enzovoort. Dit gebeurt enkele weken voor het ingaan van de nieuwe dienstregeling. Uit
onderzoek en ervaring is bekend dat dit het moment is waarop de boodschap het gemakkelijkst ook
over komt.
Communicatie naar gemeenten
De vervoerbedrijven zijn op basis van de concessievoorschriften verantwoordelijk voor communicatie
over de plannen richting de betrokken gemeenten. De gemeenten zijn zowel mondeling als schriftelijk
geïnformeerd en betrokken geweest bij de voorgenomen wijzigingen.
Overlegstructuur tussen regio, provincie en vervoerder
Per concessie is er een uitvoeringsteam. Dit team is verantwoordelijk voor de korte termijn en het
doorvoeren van wijzigingen. Hier worden de concrete plannen voor de wijzigingen in de dienstregeling
besproken. Dilemma’s gedeeld en afwegingen gemaakt. Het uitvoeringsteam rapporteert aan het
ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor de lange termijn en projecten per regio. Zo hebben we een
goede overlegstructuur gemaakt waarin regio, concessiehouder en provincie kunnen overleggen.
Arnhem, 31 oktober 2017 - zaaknummer 2017-011130
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje
- Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst
- secretaris
Bijlagen:
☐
Ontwerpbesluit
☐
Begrotingswijziging
☒
Notitie Bijlage Statenbrief

5

