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Betreft: Advies over Dienstregeling 2018 Hermes voor concessie Breng

Arnhem, 21 augustus 2017

Geachte heer Lieven,
Hierbij ontvangt u het advies van het ROCOV Gelderland op de voorstellen van Hermes voor de
Dienstregeling 2018 concessie Breng (inclusief aanvullende voorstellen voor de lijnen A026 en X011).
Hermes komt met een groot aantal voorstellen, waaronder een gedeeltelijke herstructurering van de
stadsnetten in zowel Arnhem als Nijmegen. Om het advies overzichtelijk te houden, heeft het ROCOV
gemeend dit het beste in een tabel te kunnen weergeven. Deze treft u als bijlage aan.
De bijlage is opgebouwd uit vier onderdelen:
1. Reactie van het ROCOV op inleidende algemene onderwerpen
2. Adviezen over concrete voorstellen voor de nieuwe dienstregeling
3. Reactie van het ROCOV op enkele specifieke onderwerpen
4. Reactie op de voorstellen voor Breng flex.
In de bijlage is (zoveel mogelijk) de volgende indeling in kolommen gehanteerd:
• Betreffende lijnnummer
• Voorstel van Hermes
• Advies ROCOV
• In de laatste kolom kunnen Hermes, resp. de provincie hun reactie op het advies weergeven.
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Het ROCOV Gelderland doet een dringend beroep op u om de voorgenomen en goedgekeurde
aanpassingen / wijzigingen bijtijds te communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.

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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1. Reactie op inleidende algemene onderwerpen
Onderwerp

Doelstelling/ontwikkeling

Visie Hermes streeft voor de concessie Breng
algemeen de volgende doelstellingen na:
o Hogere kosteneffectiviteit
o Meer reizigers
o Robuust, vanzelfsprekend netwerk

Reactie ROCOV
Op zich kan het ROCOV zich achter deze doelstellingen scharen, maar plaatst, in
het kader van de ingediende voorstellen, enkele kanttekeningen hierbij:

Vakantiedienstregelingen verminderen de vanzelfsprekendheid van het netwerk.
Dat geldt met name voor de zomervakantiedienstregeling.
De zomervakantiedienstregeling conflicteert ook met enkele aspecten uit de
netwerkvisie van Breng:
6 Toekomstvast: Veranderende tijden en vervallen lijnen bieden dit niet. Dat
geldt zeer sterk voor Nijmegen met de universiteit, hogeschool en de
vierdaagse/-feesten.
7 Herkenbaarheid: De zomervakantiedienstregeling vereist studie om het te
kunnen doorgronden
12 Regelmatig:
• Dat kun je met de zomervakantiedienstregeling (zeer zeker in Nijmegen) niet
zeggen.

o
o

Goede kwaliteit voor de reiziger
Ontwikkelen knooppunten en
ketenmobiliteit
Netwerk visie Hiervoor hanteert Hermes twee
Breng principes:
A. OV is snel, safe en simpel
B. Less is more
Beide principes worden in diverse
aspecten uitgewerkt:
OV is snel
1. Objectief snel
2. Subjectief snel
3

Ook hiermee kan het ROCOV Gelderland in hoge mate instemmen. Des te
betreurenswaardiger is het dat Hermes zelf deze principes en aspecten bij
diverse voorstellen voor 2018 niet hanteert:
• Op diverse lijnen worden frequentieverlagingen voorgesteld
• Geen regelmatigheid en transparantie door wisselende dienstregelingen:
regulier, vakantiedienstregeling en zomervakantiedienstregeling. Ook zijn
vertrektijden op veel lijnen niet herkenbaar in die zin dat bussen per
dagsoort (ma/vr; za; zo) totaal verschillende patroontijden kennen, zelfs
als de frequentie hetzelfde is.

Reactie Hermes/
provincie Gelderland

3. Hoogfrequent
4. Direct
OV is safe
5. Betrouwbaar
6. Toekomstvast
7. Herkenbaar
8. Voldoende ruim
9. Comfortabel
10. Veilig
OV is simpel
11. Frequent
12. Regelmatig
13 Transparant
14. Toegankelijk
Less is more
15. Minder lijnen die vaker rijden

Verbeter- Hermes ziet de volgende verbetermogelijkheden mogelijkheden:
1. Vermijden parallelliteit
2. Opheffen of omzetten marginale
lijnen
3. Visgraatmodel nadrukkelijker
invoeren
4. Terugbrengen frequentie slechtbezette lijnen
5. Afvlakken spits
6. Inzetten goedkopere bussen
7. Strekken lijnen
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•
•

Op veel lijnen vermindert het aanbod en slechts op enkele lijnen vindt
een uitbreiding van het aantal ritten plaats.
Het ROCOV mist hierin juist een duidelijke visie. Het ROCOV is
voorstander van een vast patroon m.b.t. het aantal ritten per uur op de
basislijnen: spits 6/u, dal 4/u en ’s avonds en op zondag 2/u. Met goede
onderlinge aansluitingen en op de belangrijkste treinverbindingen.

Een versnelde lijn heeft enkel zin als met voor- en natransport goed wordt
aangesloten op andere verbindingen.

Het ROCOV doet dan ook een dringend beroep op Hermes om bij de opbouw
van de toekomstige dienstregeling(en) dit eigen uitgangspunt meer ter harte te
nemen.

Overigens mist het ROCOV in de plannen een goede informatievoorziening voor
en communicatie met de bestaande en potentieel nieuwe reizigers
Ook bij de verbeterpunten moet het ROCOV Gelderland enkele vraagtekens
plaatsen:
Ad 1. Alleen als echt sprake is van onnodige dubbelingen in vervoermodaliteiten
Ad 2. Zie opmerkingen bij Breng flex
Ad 3. Dit vergt wel goede onderlinge aansluitingen
Ad 4. Een uurdienst leidt meestal tot een nog lagere bezetting van de
betreffende lijn
Ad 5. Hiervoor is medewerking van diverse externe partijen nodig
Ad 6. Maar dat mag niet ten koste gaan van milieu en duurzaamheid
Ad 7. Zie opmerking bij snel. Dus let op de overstappunten: ketenmobiliteit. Het
strekken van lijnen heeft zowel voor- als nadelen: snellere reistijd (minder
haltes), maar ook meer tijd in voor- resp. natransport (kan voor reizigers
bezwaarlijk zijn)!

8. Zoeken samenwerking andere
vormen van vervoer
9. Investeren in drukke corridors
Reizigers- Hermes constateert een grotere groei van
ontwikkeling het aantal reizigerskilometers dan bij
aanvang van de concessie ingeschat

Uitbreiden betekent inkrimping elders
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Ad 8. Dat kan bij Breng flex worden toegepast.
Ad 9. Dit mag niet (volledig) ten koste gaan van de sociale functie van het OV
Dat is een prima ontwikkeling, uiteraard. Blijkt een algemeen landelijk
verschijnsel te zijn. Hierdoor neemt het rendement toe (hogere
kosteneffectiviteit).
In de steden is de groei van het OV ook afhankelijk van gemeentelijk parkeer- en
vervoerbeleid.
Het ROCOV deelt niet de conclusie dat het schrappen aan de onderkant en
investeren aan de bovenkant de juiste weg is. Dat is te simpel gesteld; ook
autonome ontwikkelingen, zoals verbetering van het economische klimaat spelen
een rol.
Hermes zou ook inzicht moeten geven in de groei/afname van de inkomsten.
Die DRU-verschuivingen zien we niet. Dat geldt vooral de uitbreiding van Breng
flex.
Vandaar het verzoek aan Hermes deze verschuivingen in “middelen” in beeld te
brengen en voor te leggen aan het ROCOV.

2. Adviezen over concrete voorstellen Dienstregeling Breng 2018
Lijn
Voorstel
A002 Van 2 naar 4 ritten per uur tussen
De Laar West en Arnhem CS
Koppeling aan lijn A006
A002 Vervalt tussen Arnhem CS en
Hoogkamp (vervangen door lijn
A009)
A004 Vervalt tussen De Laar West en
Vredenburg (ten gunste van lijn
A002)
A004 Rijdt op ma t/m zo niet meer na
21:00 uur. Breng flex alternatief

A008 Vervalt tussen Velp Beekhuizense
weg en Velp Ziekenhuis. Breng flex
alternatief
A008 Rijdt op ma t/m za niet meer na
21:00 uur. Breng flex alternatief
A008 Op zaterdagen van 2 naar 1 rit per
uur
A008 Rijdt niet meer op zondag. Breng
flex alternatief
A009 Vervangt lijn A002 naar Hoogkamp
en krijgt andere route (rijdt niet
meer via Heijenoord/Het Dorp)
A009 Rijdt op ma t/m za niet meer na
21:00 uur. Breng flex alternatief
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Reactie/advies ROCOV
Akkoord!

Akkoord!

Akkoord met rondrit door Vredenburg en eindpunt bij
Winkelcentrum Kronenburg.
Het ROCOV is tegen Breng-flex op reguliere OV-lijnen, zolang niet
het reguliere tarievenstelsel van toepassing is en omdat er geen
aansluitgarantie op knooppunten gegeven wordt (zie veel gestelde
vragen op website Breng flex).
Het ROCOV adviseert negatief.
Akkoord, onder voorwaarde dat een goede overstapmogelijkheid
op de reguliere lijn A043 (nabij rotonde Zutphensestraatweg/
Beekhuizenseweg) geboden wordt.
Zie bij lijn A004 wat betreft afwijzing Breng flex. Het ROCOV
adviseert negatief.
Akkoord!
Zie lijn A004 wat betreft afwijzing Breng flex. Bovendien zijn
Rozendaal en een groot deel van Velp Noord dan niet voorzien van
OV. Het ROCOV adviseert negatief.
Akkoord!

Zie lijn A004 wat betreft afwijzing Breng flex. Het ROCOV adviseert
negatief.

Reactie Hermes/provincie Gelderland

A009 Op zaterdagen van 2 naar 1 rit per
uur
A009 Rijdt niet meer op zondag. Breng
flex alternatief
A010 Gaat via Heijenoord/Het Dorp
rijden om daar lijn A009 te
vervangen
A010 Aanbieden enkele extra ritten
ochtendspits via huidige route
A014 Aanpassen route tussen Nijmegen
CS en Brakkenstein. Gaat rijden via
Hazenkamp in Nijmegen
A026 Verschuiving in tijd, om zo betere
A027 aansluitingen in Doetinchem te
A029 kunnen realiseren (zonder verlies
knoop Doesburg)
A026 In het weekeinde en de avonden
route inkorten tot het traject
Station Dieren – Kraakselaan
Doesburg. Dan wel de frequentie
verhogen van 1x per uur naar 2x
per uur. (toegevoegd voorstel)
A056 Gaat ook in daluren 2x per uur
rijden tussen Heteren en Arnhem
CS
A056 Deeltraject Heteren-Renkum wordt
separaat gereden met kleine bus.
Renkum-Wageningen vervalt
(kleine bus sluit aan op lijn 352)
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Akkoord!
Zie lijn A004 wat betreft afwijzing Breng flex. Bovendien is
Schaarsbergen dan niet voorzien van OV. Het ROCOV adviseert
negatief.
Akkoord indien rolstoeltoegankelijk gereden wordt juist mede
vanwege Het Dorp.
Akkoord!
Van belang is wel dat duidelijk wordt aangeven welke spitsbussen
rechtstreeks Arnhem CS – Papendal via de huidige route rijden.
Akkoord!
Lijnen in de “10-serie” rijden allemaal via Heyendaal. Deze
systematiek aanhoudend betekent dat er een ander lijnnummer
gegeven moet worden.
Akkoord!
Arriva ziet in deze verschuiving meer voordelen dan nadelen.

Goed voorstel. Akkoord!
Kans op onverwachte overbezetting van de kleine bussen is dan
veel kleiner.

Akkoord!
Dus besluit vorig jaar succesvol.
Akkoord.
Maar wel onder voorwaarde dat er voor deze kleine bus een nieuw
lijnnummer komt om verwarring te voorkomen. Te meer daar het
rondje door Heteren die verwarring kan versterken.

A060 Op za tot 10:00 uur 1x per uur i.p.v
2x
A062 Op za tot 10:00 uur 1x per uur i.p.v
2x (op gemeenschappelijk traject
met lijn A060 elk half uur)
A331 In Nijmegen rijden via Aldenhof
(waar lijn X004 verdwijnt)
A331 Op werkdagen tussen 9:00 en
13:00 uur op deeltraject Arnhem
CS – Nijmegen CS van 4x naar 2x
per uur

A331 Op zaterdag tussen Arnhem CS en
Nijmegen CS van 4x naar 2x per uur
A352 Halte Mooiland vervalt t.g.v. halte
Kievitsdel

A352 Op ma/vr tussen 7:00 en 9:00 uur
in beide richtingen 6x per uur
A352 Op ma/vr tussen 14:00 en 18:00
uur in beide richtingen 5x per uur
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Eindpunt Renkum is vervelend voor mensen die van Arnhem Zuid
en Driel naar Wageningen of vice versa moeten. Dat is tweemaal
overstappen.
Indien dat een of enkele passagiers gemiddeld per rit betreft, is dat
nog wel acceptabel. Gelukkig is er voor reizigers Wageningen Kruidvat Heteren rechtstreeks vervoer geregeld.
Akkoord!
Akkoord!

Akkoord!
Het ROCOV heeft daarbij een voorkeur voor het rijden via een
doorsteek tussen Aldenhof en Meijhorst.
Het ROCOV ziet dit als degradatie van deze HOV-lijn, maar aan de
andere kant zijn de bezettingscijfers op deze momenten laag.
Vanwege de degradatie zou het lijnnummer moeten worden
aangepast in lijn 31. Voor een HOV-lijn of “300-lijn” zou minimaal
overdag een kwartierdienst geboden moeten worden.
Het ROCOV gaat graag met u en de provincie het gesprek aan over
criteria waaraan HOV zou moeten voldoen.
Vooralsnog adviseert het ROCOV negatief.
Zie vorig blokje lijn 331.
Vooralsnog adviseert het ROCOV negatief.
Weinig gebruikte haltes zullen beslist geen vaste halte zijn. De bus
hoeft er dan alleen maar te stoppen als iemand zich meldt. Collega
vervoerder Syntus hanteert op de Veluwe dergelijke flexibele
haltes. In de visie van het ROCOV zou dat hier ook kunnen.
Akkoord!
Vanwege meer regelmaat over de dag (zie het gesteld in de eigen
Netwerkvisie!) adviseert het ROCOV op deze tijden ook 6 ritten
per uur te rijden.

A051 Hernoemen halte Kievitsdel aan
Van der Molenallee in Kennedylaan
X001 Vervalt tussen Malden Heidezoom
en Molenhoek (heeft station)
X001 Rijdt in Nijmegen niet meer via
Hazenkamp maar via St. Annastraat
en Spoorkuil

X001 Rijdt niet meer op zaterdag. Breng
flex alternatief
X001 Rijdt op ma/vr alleen nog maar
tussen 7:00 en 17:30 uur. Buiten
deze uren Breng flex alternatief
X002 Verleggen eindhalte van
Meeuwseacker naar P+R Poort
Neerbosch (nieuw knooppunt met
lijnen X011, X012 en X089)
X003 Opheffen en deels vervangen door
Buurtbus Nijmegen Lent –
Oosterhout – Slijk-Ewijk (nu geen
OV)
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Akkoord!
Akkoord!
Dit voorstel dient niet het belang van reizigers noch dat van Breng.
De door de gemeente Nijmegen aangegeven randvoorwaarde dat
op de Slotenmaker de Bruïneweg het aantal bussen niet mag
toenemen is uit vervoerkundig oogpunt ongewenst en dient enkel
het belang van enkele omwonenden.
Het ROCOV adviseert negatief en pleit ervoor lijn X001 te laten
rijden via de huidige route, waardoor samen met lijn A014 tussen
station Nijmegen en Hazenkamp een kwartierdienst kan worden
geboden.
In een separate brief zal het ROCOV bij de gemeente Nijmegen erop
aandringen het aantal bussen over de Sl. de Bruïneweg niet kost
wat kost te maximeren. Onlangs is deze weg tussen Hatertseweg en
St. Annastraat volledig gereconstrueerd waarbij deze route van vrij
liggende fietspaden is voorzien mede met het oog op verbetering
van de verkeersveiligheid.
Zie lijn A004 wat betreft afwijzing Breng flex.
Het ROCOV adviseert negatief.
Zie lijn A004 wat betreft afwijzing Breng flex.
Het ROCOV adviseert negatief.
Akkoord!

Akkoord onder voorwaarde dat dit voorstel pas mag ingaan nadat
de komst van een buurtbuslijn is gerealiseerd!

X003 Vraagafhankelijke businzet
Afrikamuseum Berg en Dal
X003 Vervallen bediening Hazenkamp,
Brakkenstein, Thermen en
ProPersona Maria Mckenzie.
Verlegde lijn 14 alternatief voor
Brakkenstein, maar minder
frequent. Overige bestemmingen
verliezen OV
X004 Volledig opheffen. Lijn A331 neemt
bediening Aldenhof over
X004 Door wegvallen lijn X004 wordt een
deel Nijmegen Zuid (Hatertseweg)
alleen nog maar bediend door lijn
X009 met beperkte frequentie op
za en zo. Voorstel is om lijnen X013
en X015 weer via Hatertseweg te
laten rijden. Gevolg is wel dat op Sl.
de Bruïneweg aantal bussen licht
toeneemt. Gemeente Nm moet
daarmee instemmen
X004 Deel Dukenburg verliest OV
X004 Vervallen bediening Hazenkamp.
Verlegde lijn 14 alternatief, maar
minder frequent
X005 Opwaarderen naar HOV met op
ma/vr frequentieverhoging
ochtendspits 6x per uur en ’s
middags 5x per uur
X005 Verleggen eindpunt Beuningen van
Aalsterveld naar Tiberiuslaan
X005 Exploitatie loskoppelen van lijn
X011
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Akkoord!
Dat lijn 3 verdwijnt is acceptabel, maar voor die overige
bestemmingen willen we ook graag een alternatief zien dat anders
is dan “€ 3,50 per rit per persoon”.
Zie ook advies bij lijn X001. Daarnaast zou de nieuwe lijn A014
mogelijk op bepaalde tijden vanuit Brakkenstein kunnen gaan
doorrijden naar/van de Panovenlaan (ProPersona), zoals enkele
jaren geleden lijn 7 deed.
Akkoord!
De herstructurering van het lijnennet in Nijmegen Zuid vindt het
ROCOV alleen acceptabel als de lijnen 13/15 via Hatertseweg en
Slotenmaker de Bruïneweg gaan rijden.
Indien het reizigersbelang daarmee gediend is dan moeten de lijnen
13 en 15 over de Hatertseweg en de Slotenmaker de Bruïnewegweg kunnen rijden. Zie ook opmerking bij lijn X001 en bij lijn X011.

Lijnen 6 en 331 in de buurt. Akkoord!
Akkoord! Zeker als lijn X001 ook via Hazenkamp blijft rijden (zie
advies bij X001).
Akkoord! Maar ook hier pleit het ROCOV ervoor om in de middag
6x per uur te rijden zoals in de ochtend. Regelmaat is van belang!
Zie ook opmerking bij lijn A352.
Akkoord!
Akkoord!

X011 Exploitatie loskoppelen van lijn
X005, zodat tussen Nijmegen
Goffert en Nijmegen CS samen met
lijn X012 elk kwartier bus kan rijden
X011 Op ma/vr verschuiven enkele ritten
van vroege ochtend naar avond
X011 Niet meer rijden op zaterdag.
Breng flex alternatief
X011 Omrijden over Hatertseweg en St.
Annastraat om belasting door
bussen op een deel van de Sl. de
Bruïneweg te verminderen.
(toegevoegd voorstel)

X012 Passeertijden beter laten
aansluiten op collegetijden
Radboud Universiteit
X042 Altijd via Medel in Tiel laten rijden
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Akkoord!

Akkoord!
Zie lijn A004 wat betreft afwijzing Breng flex.
Het ROCOV adviseert negatief.
De consumentenorganisatie ROCOV – die de reizigersbelangen
behartigt – wijst een omleiding op basis van klachten van
omwonenden af. Het ROCOV adviseert negatief.
Mocht het toch noodzakelijk zijn deze belastingdruk te
verminderen dan zou dat kunnen gebeuren met lijn X009. Die lijn
rijdt in het weekeinde en de avond een beperkte dienst en voor
deze lijn blijft de omweg via de kop van de Hatertseweg naar/van
de Kapittelweg beperkt. De halte aan de Kapittelweg kan als
alternatief dienen voor de halte aan de Philips van Leijdenlaan.
Deze routeverlegging mag pas doorgaan op het moment dat bussen
vanaf de St. Annastraat (komende vanaf Heijendaal) veilig linksaf
naar de Hatertseweg kunnen afbuigen.
Lijn 11 dient juist samen met lijn 12 een prima kwartierdienst te
gaan bieden tussen station Nijmegen Goffert en Heijendaal. Bij een
omweg van lijn 11 is dat niet meer mogelijk.
In een separate brief aan de gemeente Nijmegen zal het ROCOV
hiervoor aandacht vragen (zie ook bij lijn X001).
Akkoord! Wel met als voorwaarde dat afstemming met lijn X011
overeind blijft (samen kwartierdienst; zie bij lijn X011).
Dit moet met Arriva worden afgestemd. Herkenbaarheid en
regelmaat zijn immers van belang.
Bij Arriva heeft het ROCOV geadviseerd: We blijven voorstander van
het niet rijden via Medel op stille uren. Dit kost extra tijd (ook qua
beleving).

X057 Opheffen. Kwantiteiten naar lijn
58. Deze lijn gaat elk half uur rijden
en wordt doorgetrokken naar
Campus Heijendaal

X083 ’s avonds later vertrekken uit
Nijmegen voor betere aansluiting
op IC’s uit Randstad
X089 Schrappen tussen Nijmegen en
Druten 2 eerste verdichtingsritten
vroege middag (tussen 13:00 en
14:00 uur)

X099 Opwaarderen tot HOV (samen met
Arriva Brabant).
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Opheffing lijn 57 akkoord. Evenals doortrekking van lijn 58 (NIAG)
naar Heijendaal.
Met de verlegging van de route van lijn 58 van de Rijksstraatweg
naar de N325 kan het ROCOV alleen akkoord gaan nadat de
vervangende, sociaal veilige haltes aan de N325 zijn gerealiseerd,
per fiets en te voet goed bereikbaar zijn en deze haltes zijn voorzien
van adequate fietsenstallingen.
Akkoord!

Akkoord!
Het ROCOV vindt het zeer betreurenswaardig dat Hermes geen
voorstel doet voor koppeling van de lijnen 89 en 165 in Druten. Met
deze koppeling kan de gecombineerde lijn uitgroeien tot een
hoogwaardige OV-verbinding voor het Land van Maas en Waal met
enerzijds Nijmegen en anderzijds ’s-Hertogenbosch. Ook collegavervoerder Arriva is voorstander van deze koppeling
Het ROCOV zal bij de opdrachtgever (provincie) aangeven dat
realisatie van deze koppeling voor reizigers van/naar dit gebied zeer
gewenst is.
Daarnaast verzoekt het ROCOV Hermes in te gaan op de
beweegredenen om deze koppeling stelselmatig te blijven afwijzen.
Speelt pas op zijn vroegst voor dienstregeling 2019.

3. Reactie op enkele specifieke onderwerpen
Voorstel
Zomervakantiedienstregeling 2018
gedurende een periode van 8
weken

Terugbrengen frequentie op
stadslijnen in Arnhem en Nijmegen
na 21:00 uur naar 1 rit per uur.
Breng flex is alternatief

Reactie/Advies
In 2016, maar ook dit jaar, heeft de zomervakantiedienstregeling tot
problemen geleid. Denk aan vervallen aansluitingen, met negatieve
gevolgen voor forensen die wel in de zomervakantie werken; maar
ook aan duurdere reizen waar sneldiensten niet gereden worden en
men gebruik moet maken van stopdiensten die een langere route
rijden. Problemen die ook al in 2016 zijn aangegeven (zie Zwartboek
Rover), maar waaraan in 2017 en in de plannen voor 2018 weinig is
gedaan om deze op te lossen.
De zomervakantiedienstregeling is in strijd met de algemene visie en
netwerkvisie van Breng. Regelmaat is ver te zoeken met drie
verschillende dienstregelingen.
Ook de periode van 8 weken vindt het ROCOV te lang. Deze periode
sluit niet aan op de vakanties in het onderwijs. Ook laat de grafiek met
ontwikkeling van reizigerskilometers zien dat de terugval van het
aantal reizigerskilometers in de eerste en laatste week van de
voorgestelde periode beduidend minder groot is.
Het ROCOV is met andere woorden geen voorstander van een aparte
zomervakantiedienstregeling en adviseert dan ook negatief.
Al snel werd duidelijk dat de opdrachtgever, de provincie Gelderland,
dit voorstel volstrekt van de hand wees. Hoewel Hermes het voorstel
inmiddels heeft teruggetrokken wil het ROCOV toch aangeven
hierover negatief te hebben geadviseerd.
Daarnaast vindt het ROCOV een frequentie van 1 vaste rit per uur op
de belangrijkste stadslijnen te laag.

Bussen uit binnenstad Nijmegen
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Zie ook hieronder bij reactie op plannen met Breng flex
Het ROCOV heeft via de media kunnen vernemen dat het college van
B&W van de gemeente Nijmegen het principebesluit genomen heeft
geen (grote) bussen meer toe te laten op Augustijnenstraat, Grote

Reactie Hermes/provincie Gelderland

Markt en Burchtstraat. Op termijn zouden ook geen bussen meer
mogen rijden via de Waalkade (na reconstructie oude Waalbrug).
Tijdens enkele besprekingen, waarbij het ROCOV aanwezig was, zijn
alternatieven naar voren gebracht. Het ROCOV had een sterke
voorkeur voor het handhaven van de halte aan het Kelfkensbos, van
waaruit de Burchtstraat snel te bereiken is en de ontsluiting van het
oostelijk deel van de binnenstad gegarandeerd (Plein 1944 blijft in
stand als centrale halte, maar daar komt straks een beperkt aantal
lijnen). Bij dit alternatief zou wel een deel van de lijnen via
Hertogstraat en Waalkade afgewikkeld moeten worden. Hiertegen
hebben de overige aanwezige partijen zich gekeerd.
In het nu voorliggende alternatief gaan alle betreffende buslijnen via
de Singels rijden. Met een halte aan het Traianusplein. Deze halte
verlengt de looproute naar de binnenstad met ongeveer 300 meter
(kan voor vooral oudere reizigers bezwaarlijk zijn!). Het ROCOV maakt
zich zorgen over de bereikbaarheid van een oostelijke haltekom aan
het zeer drukke Traianusplein. Hiervoor zal een nieuwe beveiligde
oversteek nodig zijn. De halte Traianusplein is voor een aantal lijnen
uit Nijmegen Oost (deels) slecht bereikbaar.
Als alternatief voor de halte Traianusplein stelt het ROCOV voor te
onderzoeken of een halte aan de Canisiussingel op de ventwegen
tussen Hertogstraat/Van de Brugghenstraat (noordelijke haltekom)
resp. tussen Pr.Hendrikstraat/Berg en Dalseweg (zuidelijke haltekom)
een goed alternatief kan zijn. Daar is sprake van dubbele
oversteekbaarheid van de singel en een kortere looproute naar de
binnenstad.
Het ROCOV zal d.m.v. een separate brief de gemeente Nijmegen op de
hoogte brengen van dit standpunt.

14

4. Reactie op voorstellen uitbreiding Breng flex
Voorstel
Algemeen

Advies
N.a.v. de voorstellen omtrent uitbreiding Breng Flex wil het ROCOV
het volgende opmerken.
Met brieven, RGS549 d.d. 4 oktober en RGS563 d.d. 31 oktober 2016
hebben wij onze adviezen over het systeem Breng flex kenbaar
gemaakt.
Met uw verzoek om in de dienstregeling 2018 over te gaan tot
uitbreiding kunnen wij niet instemmen en wel om de volgende
redenen:
•

•

•
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Breng flex is, in tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen,
pas in de maand maart 2017 effectief van start gegaan in de
stedelijke gebieden rond de steden Arnhem en Nijmegen en
wel als aanvulling op het reguliere Openbaar Vervoer; het
systeem is tot op heden een vervoersvorm tussen een
reguliere bus en een individuele taxi.
In de gemaakte afspraken met de Provincie Gelderland is
sprake van een pilot met een forse financiering, waarbij wordt
uitgegaan van 600 ritten per dag. In het onlangs verschenen
eindrapport, getiteld “Evaluatie pilots Flexnet Provincie
Gelderland” wordt op pagina 29 over Breng flex o.a.
opgemerkt dat de vraag nog fors achterblijft bij de
verwachtingen (nu 120 tot 150 ritten per dag)!
Dit houdt in dat eerst de overeengekomen pilotfase van een
jaar afgewacht dient te worden alvorens verdere stappen te
ondernemen, mede in het licht van de met OV-gelden
gefinancierde pilot!

Reactie Hermes/provincie Gelderland

Uitbreiding Breng flex
Groter gebied:
Arnhem uitbreiden met Rheden,
Schaarsbergen, Oosterbeek, Elst,
Huissen en Westervoort
Nijmegen uitbreiden met Bemmel,
Elst, Beuningen, Malden en BeekUbbergen
Uitbreiding Breng flex
Meer voertuigen:
Van 18 naar 27. Aanschaf nieuwe
rolstoel toegankelijke busjes
Verdere tariefdifferentiatie
(Hiervoor komt een aparte
adviesaanvraag)
Pre-booking
Rit boeken voor andere persoon
Invoeren leeftijdskorting
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Het vorenstaande houdt in dat wij negatief adviseren over de
voorgenomen uitbreiding rond de steden Arnhem en Nijmegen
(handhaven van het regulier OV) alsmede uitbreiding van het aantal
voertuigen en verhogen van de tariefstelling naar € 5,--!

Met de geplande ontwikkelingen omtrent: tariefdifferentiatie, prebooking, boeken voor iemand anders en invoering leeftijdskorting
kunnen wij wel instemmen.

