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Vervoerplan 2018
Geachte heer Oude Elberink,
Op 20 juli hebben wij een definitieve versie van het vervoerplan 2018 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 jl. geïnformeerd en de
aandachtspunten toegelicht. Het Rocov-advies gaf geen aanleiding tot het bijstellen van het
vervoerplan.
Met deze brief reageert de Provincie formeel op het vervoerplan van Syntus. Naast het advies van
het Rocov heeft de Provincie geen andere reacties gehad op het vervoerplan.
De provincie gaat akkoord met het vervoerplan zoals dat door Syntus is ingediend, met
aanduiding van een beperkt aantal zaken:
Graag worden wij op de hoogte gebracht van de communicatie en afstemming van de nieuwe
schoollijnen rond het Deltion College. Ook een evaluatie in 2018 zien we graag tegemoet.
Het voorstel uit de OV-Visie om lijn 171 te laten vervallen vanwege weinig gebruik en parallelliteit
met de trein blijft staan. We verwachten in 2018 een definitieve uitwerking van deze opgave.
Voor lijn 687 verwachten we in 2018 een plan om hier beter op de reizigersvraag in te gaan.
Ten aanzien van de overige punten van het Rocov zijn wij van mening dat Syntus voldoende heeft
aangetoond dat er slechts een beperkt aantal reizigers door de wijzigingen wordt benadeeld. Wel
willen wij erop aandringen dat Syntus zorgt voor tijdige en uitgebreide reizigerscommunicatie over
de wijzigingen. Graag ontvangen wij daarvoor een beknopt communicatieplan, waarin u tijdslijnen
en communicatiekanalen aangeeft. Tevens ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk het complete
DRU overzicht.
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Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

P.J. Blanken
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