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Doel van deze brief

Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om:
- de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
Gedeputeerde Staten hebben de dienstregeling voor het OV ingaande 9 december 2018 vastgesteld.
Met deze Statenbrief informeren wij u over de wijzigingen in de dienstregeling in alle concessies
binnen de provincie Gelderland.
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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 (PS 2014 –
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.
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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 2018 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 en aan het ROCOV voorgelegd. Met de ingebrachte zaken worden de definitieve
voorstellen gemaakt. Het ROCOV is in haar advies met de meeste voorstellen akkoord gegaan, in
een enkele zaak niet of heeft aanvullende vragen gesteld, zie verder uitgewerkt onder punt 4.
Gedeputeerde Staten hebben de wijzigingen nu vastgesteld.
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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 en trein)
•
Veluwe: Keolis (bus) en Connexxion (Valleilijn, treindeel)
▪
Achterhoek Rivierenland: Arriva (bus en trein)
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 9 december 2018. 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 Achterhoek-Rivierenland zijn er voor het deel Achterhoek wijzigingen
voorgesteld die redelijk ingrijpend zijn, maar de instemming hebben van de betrokken gemeenten
en regio’s. De wijzigingen hebben vooral te maken met het in gebruik nemen van de nieuwe N18
tussen Groenlo en Enschede. Dit geeft de mogelijkheid verbindingen tussen Achterhoek en Twente
te versnellen.
•
Voor de concessies Arnhem-Nijmegen en Veluwe zijn minder ingrijpende voorstellen gedaan
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Argumenten/afwegingen/risico’s
4a

Wijzigingen Arnhem/Nijmegen (Hermes)

In de regio Arnhem Nijmegen wordt als uitwerking van de provinciale OV-visie gewerkt aan een
plan van aanpak voor de stadsnetten en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Deze plannen zijn nog
niet gereed en daarom heeft Hermes (Breng) voor 2019 slechts een beperkt aantal wijzigingen
voorgesteld. De gemeenten en ROCOV hebben advies op de voorstellen uitgebracht. Deze adviezen
zijn meegewogen en hebben ertoe geleid dat met een aantal van de door Hermes voorgestelde
wijzigingen niet worden doorgevoerd of zijn genuanceerd. In het kader van de HOV-plannen wordt
gekeken naar een nog betere invulling van het vervoeraanbod op de corridor Arnhem-Wageningen
(Rijnlijn) . Hierover ontstaat in 2019 meer duidelijkheid. De verbinding van Wageningen naar de
internationale school in Arnhem Zuid wordt, ondanks verzoeken daartoe, niet als rechtstreekse OV
verbinding vorm te geven, omdat met OV onvoldoende flexibel kan worden aangesloten bij de
wensen van school en leerlingen. Met de partners wordt binnenkort een besluit voorbereid over het
laten rijden van een vorm van besloten vervoer op de verbinding. Tussen Heteren en Elst wordt
gestart met een nieuwe buurtbuslijn als onderdeel van het Flexnet.
Voor de uitwerking van de voorstellen zie de bijlage bij deze Statenbrief.
4b

Wijzigingen Veluwe (Syntus en Connexxion)

Op 4 juli 2018 hebben wij de definitieve versie van het vervoerplan 2019 van Keolis (Syntus)
ontvangen. Keolis heeft op 23 juli 2018 van het ROCOV een advies op het vervoerplan ontvangen.
Keolis en de Provincie hebben het ROCOV op 14 augustus geïnformeerd en de aandachtspunten
toegelicht. Het ROCOV-advies gaf geen aanleiding tot het bijstellen van het vervoerplan.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Bus Veluwe
•
Meer (6) ritten over de Campus Wageningen, omdat de vervoersvraag naar de Campus in
de spits sterk is toegenomen
•
Nieuwe rechtstreekse verbinding Apeldoorn-Barneveld, omdat er een groeiende vraag is die
een rechtstreekse verbinding haalbaar maakt.
•
Vanaf begin februari 2019 volgen diverse lijnen binnen Zwolle een andere route omdat dan
het Busstation aan zuidzijde van station NS in gebruik wordt genomen
Voor de uitgebreide uitwerking van de voorstellen zie de bijlage bij deze Statenbrief.
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Wijzigingen Achterhoek Rivierenland (Arriva)
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Arriva heeft voor de dienstregeling een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze zijn op 11 juli 2018
voorgelegd aan het ROCOV. Het ROCOV heeft op 24 augustus 2018 gereageerd op de plannen in
Achterhoek - Rivierenland. Arriva en de Provincie hebben het ROCOV op 12 september
geïnformeerd en de aandachtspunten toegelicht. Het ROCOV advies was grotendeels positief en gaf
geen aanleiding tot het bijstellen van de voorstellen.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Achterhoek
•
Trein van 5:56 uit Winterswijk rijdt zonder overstap door naar Apeldoorn waardoor reistijd
naar Randstaf 10 minuten korter wordt.
•
Pilot Nachterhoeker met ritten om 4:30 en 5:30 uit Arnhem vanaf april 2019 om aan te
sluiten aan de vervoersvraag van het uitgangspubliek.
•
Versnellen reisrelatie Groenlo – Enschede. De buslijnen 73 en 74 zullen tussen Eibergen en
Enschede over de nieuwe N18 gaan rijden
•
Omdat de lijnen 73 en 74 nu over de nieuwe N18 gaan rijden wordt om Haaksbergen toch
een goede verbinding te blijven bieden, lijn 53 van Hengelo via Haaksbergen verlengd naar
Eibergen.
Rivierenland
•
Eén spitstrein uit Tiel rijdt zonder overstap door naar Arnhem i.p.v. Elst
•
Dezelfde spitstrein rijdt dan uit Arnhem zonder overstap weer door naar Tiel.
•
Lijn 44 Tiel – Maurik - Wageningen. Op weekenddagen gaat lijn 44 richting station Tiel een
kortere route rijden. Dit omdat het nogal eens voorkwam dat deze bus de aansluiting op de
trein in Tiel miste.
Algemeen
•
Introductie Arriva Vlinder, een vraag gestuurd openbaar vervoerststeem in gebieden die
een kleine vervoersvraag hebben. De Vlinder wordt via een MaaS systeem gereserveerd.
Voor de uitgebreide uitwerking van de voorstellen zie de bijlage bij deze Statenbrief.
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Risico’s
Arnhem/Nijmegen
Voor de wijzigingen in Arnhem/Nijmegen zijn er geen voorzienbare risico’s. De wijzigingen zijn met
de stadsregio’s besproken en Hermes heeft de wijzigingen op een duidelijke wijze en onderbouwd
gepresenteerd
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. Er zijn wel redelijk wat
wijzigingen in de dienstregeling 2019 voor de Achterhoek voorgesteld vanwege de nieuwe N18 maar
voor de meeste reizigers betekent dit een verbetering.
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Financiële consequenties
Voor alle concessies geldt dat de voorstellen binnen de voor de concessies afgesproken OV
exploitatie budgetten blijven.
Toelichting 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.
Tussen Apeldoorn en Arnhem rijden twee Waterstofbussen mee met de dienstregeling.
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Proces en evaluatie
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.
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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
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Jan Markink
- plv. Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris
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