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Betreft: Advies over Vervoerplan 2019 concessie regio Arnhem Nijmegen (Breng)

Arnhem, 23 augustus 2018

Geachte heer Lieven,
Hierbij biedt het ROCOV Gelderland u het advies over het Vervoerplan 2019 concessie regio Arnhem
Nijmegen (Breng) aan. Om het advies overzichtelijk te houden, heeft het ROCOV ook dit jaar ervoor
gekozen dit in tabelvorm weer te geven. Het advies is hieronder als bijlage aan deze brief toegevoegd.
In de bijlage is de volgende indeling in kolommen gehanteerd:
• Betreffende onderwerp of lijnnummer
• Voorstel van Hermes
• Advies/reactie ROCOV
• In de laatste kolom kunnen Hermes, 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.
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 over voorstellen dienstregeling 2019 concessie Arnhem Nijmegen
Onderwerp
of Lijn
Algemeen

Voorstel Hermes

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Visie en uitgangspunten Breng.

Breng flex

Bij de totstandkoming van de
voorstellen is uitgegaan van
herstructurering waarbij hooguit
verschuiving van middelen
plaatsvindt tussen regulier OV en
Breng flex (uit aanbiedingsbrief).
Bij het ROCOV komen regelmatig
klachten binnen over te volle bussen
tussen station Velperpoort en de
HAN locatie Arnhem.

Het ROCOV benadrukt graag ten behoeve van de reiziger de door Hermes
genoemde uitgangspunten:
• robuust, vanzelfsprekend netwerk
• ontwikkelen van knooppunten cq. ketenmobiliteit
• hoogfrequent
• betrouwbaar
• toekomstvast
• herkenbaar
• voldoende ruimte.
Zo kunnen mogelijk meer reizigers worden getrokken door bijvoorbeeld
lijn 3 vanaf het Duifje naar het transferium te laten rijden en van daaruit
naar Burgers ZOO en het NOM. Dit zou wel gepaard moeten gaan met een
aantrekkelijke prijs voor een huishouden met meerdere personen.
Het ROCOV Gelderland kan niet instemmen met een verdere verschuiving
van regulier OV naar Breng flex. Het ROCOV adviseert Hermes hiervoor
andere financieringsbronnen aan te boren. Ook kan Hermes onderzoeken
of combineren met vormen van doelgroepenvervoer zinvol is.
Vrijkomende middelen/Dru’s dienen in de ogen van het ROCOV ingezet te
worden om het bestaande netwerk van reguliere lijnen te versterken.
Hermes geeft aan meer gelede dieselbussen te gaan inzetten op de
trajecten naar de HAN. Het ROCOV vraagt zich af of hiermee een
adequate oplossing wordt geboden en of de gemeente Arnhem akkoord
gaat met inzet van deze voertuigen.
Mogelijk kunnen ook NS en ProRail een rol spelen op de verbinding tussen
station Velperpoort en de HAN. Bij station Presikhaaf zien de studenten
zich gedwongen om te lopen om de HAN te bereiken.
Het ROCOV ziet in de bijgevoegde grafiek op pagina 8 geen noodzaak de
hoogzomerdienstregeling (door Hermes zelf zo genoemd) 1 week eerder

HAN

Zomerdienst
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Verlengen van de
“hoogzomerdienstregeling” van 7

Reactie Hermes/provincie
Gelderland

naar 8 weken, waarbij 1 week eerder
wordt gestart.

A003

A008

A009

Aanpassing route lijn 3 in de wijk ‘t
Craneveld, zodat geen lus gereden
wordt en de lijn een volwaardig
eindpunt krijgt.
Verkorting route waardoor niet
meer gereden wordt via Alteveer.
Acht haltes komen daarmee te
vervallen. Voor het kunnen
verleggen van deze lijn zijn
infrastructurele aanpassingen nodig
(fietspad omzetten in busbaan).
Op zondag frequentie terugbrengen
van 2 naar 1 per uur.

A009

Alle dagen per week 2 keer per uur,
maar dan tot 20:00 uur (Dit
alternatief voor het terugbrengen
van de frequentie is gedaan door de
provincie Gelderland).

A010

Snelle spitsritten omnummeren in
lijn 110.
Opheffen halte Vijverberg.

A010
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te laten beginnen. Ook voor de eerste week van de periode waarin
Hermes de hoogzomerdienst gaat invoeren is dit ongewenst
(hoogzomerdienstregeling alleen acceptabel indien CICO 50 of lager is).
Tijdens de bijeenkomsten van het Operationeel Ontwikkelteam Breng d.d.
29 mei 2018 en tijdens de presentatie van de plannen op 16 augustus j.l.
heeft de vertegenwoordiger van de provincie Gelderland aangegeven dat
de provincie geen voorstander is van verlenging van de
hoogzomerdienstregeling.
Het ROCOV ondersteunt het voorstel lijn A003 in Alteveer om te vormen
tot een lijn met een vast eindpunt bij Burgers Zoo.

Verkorting van de route leidt tot onacceptabele verlenging van de
loopafstanden naar diverse haltes. Daarnaast betwijfelt het ROCOV of de
benodigde infrastructurele aanpassingen wel tijdig gereed zijn.
Het ROCOV adviseert om de huidige situatie te handhaven.

Tussen 12.00 tot 19.00 maken gemiddeld 5 tot 12 reizigers gebruik van
deze lijn op zondag. Het ROCOV adviseert daarom om de halfuurdienst op
zondag tussen 12.00 uur en 20.00 uur te handhaven tussen CS en
Schelmseweg.
Bij het bekijken van de bijlage valt op dat deze lijn nu op maandag t/m
vrijdag in de avond al om het uur rijdt. Op zaterdag en zondag is
momenteel wel sprake van een halfuurdienst na 20.00 uur.
Het ROCOV is van mening dat op de zaterdag en zondag tussen 10.00 en
18.00 uur voldoende passagiers aanwezig zijn om een halfuurdienst te
handhaven.
Akkoord.
Akkoord.

A011

A011

A012

A013

A014
A014
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Gemeente wil lijn opheffen en
bediening laten overnemen door
aangepaste lijnen 14 en 56.
Hermes wenst huidige lijn te
handhaven.

Het ROCOV is het eens met de twee motiveringen waarom Hermes
opheffing van deze lijn niet wenst:
De vervangende lijn A056 zou er 7-10 minuten langer over gaan doen om
het centrum en centraal station te bereiken hetgeen een verslechtering
betekent voor een groot deel van de reizigers.
Voor de nieuwe lijn A014 zou dit betekenen dat reizigers die naar het
centrum of centraal station willen gedwongen worden in Arnhem-Zuid
over te stappen.
Inmiddels is dit voorstel ingetrokken, doch het ROCOV wil aangeven dat
men hierover negatief adviseert en is het eens met Hermes om de huidige
lijnen te handhaven.
Gemeente wil lijn A011 ook op
Als lijn A011 op de zondag met een kleine bus een uurdienst rijdt ontstaan
zondag.
er mogelijk capaciteitsproblemen tussen het Duifje en Zwembad De Grote
(voorstel in tegenspraak met wens
Koppel.
gemeente opheffen lijn A011).
Het ROCOV adviseert Hermes wel om te onderzoeken of het inleggen van
lijn 11 op zondag tussen station Arnhem Zuid en WC Kronenburg zinvol is.
Chauffeurs: op marktdagen via de
Het ROCOV is geen voorstander van dit voorstel en adviseert de huidige
singels naar en van CS.
route ook op marktdagen te handhaven, omdat anders het element
“vanzelfsprekendheid” verdwijnt. Het ROCOV adviseert om op
marktdagen de doorstroming d.m.v. betere verkeersbegeleiding te
waarborgen.
Lijn opheffen op werkdagen na 18.30 Het ROCOV adviseert negatief over dit voorstel.
uur, op zaterdag en de zondag.
Breng flex in deze wijk met veel “minder bedeelden” is alleen al qua tarief
Breng Flex alternatief.
geen goed alternatief (voor korte ritjes 3,50 euro per persoon te betalen
en extra opstaptarief bij overstappen op andere buslijnen).
Gemeentelijke wens om naar Het
Zie opmerkingen bij lijn A011.
Duifje te gaan.
In Nijmegen-Noord omklappen
Het ROCOV ondersteunt de gedachte beide lijnen om te klappen zodra de
routes lijnen A014 en A331,
woningbouw in De Grote Boel ver gevorderd is. Maar vooralsnog vindt het
waardoor lijn A014 via Oosterhout
ROCOV het moment hiervoor te vroeg komen, omdat het aantal
gaat rijden en lijn A331 via Griftdijk.
instappers bij de haltes aan de Fruitlaan in Oosterhout nog vele malen
groter is dan bij de haltes aan de Griftdijk Zie onderstaande tabel). Ook

gaan de reizigers in Oosterhout er in reismogelijkheden op achteruit (van
kwartier- naar halfuurdienst).
Dagsoort Lijn 14 Lijn 331
Ma/vr
84
739
Za
48
208
Zo
15
134
Instappers beide richtingen samen.

A014

Versterking ochtendspits (NijmegenNoord).

A014

Inleggen vroege ritten op zondag in
Nijmegen.
Routewijziging in Nijmegen Lent via
Turennesingel i.p.v. Laauwikstraat.

A033

A033

Halte Kolkweg vervalt.

A033

Laat lege lijn A003 achter, daarom
enkele haltes in de buurt van de
Huissensestraat overslaan.
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Overigens, het ROCOV ziet het omklappen t.z.t. wel degelijk als een
verdere opwaardering van lijn A331 tot HOV.
Indien Hermes toch besluit tot het omklappen van de lijnen A014 en A331
in Nijmegen-Noord is versterking van lijn A014 door Oosterhout zonder
meer noodzakelijk.
Akkoord.
In principe gaat het ROCOV akkoord met dit voorstel.
Wel vraagt het ROCOV aandacht voor mogelijke vertragingen op de
Turennesingel tijdens de werkzaamheden aan de Waalbrug bij Nijmegen.
Hierdoor kan handhaving van de huidige route wenselijk zijn. Na de
werkzaamheden aan de Waalbrug is verlegging van de route via de
Turennesingel wel gewenst mede vanwege de nieuwbouw van woningen
nabij deze weg. Omdat de Laauwikstraat is omgevormd tot fietsstraat is
deze weg eigenlijk ongeschikt als busroute. Het ROCOV ziet t.z.t. de
Turennesingel ook voor de lijnen X013 en X015 als mogelijk alternatief.
Het ROCOV betreurt ernstig dat deze halte t.g.v. een wegreconstructie
komt te vervallen.
Evenals lijn A300 zou lijn A033 enkele haltes aan de Huissensestraat
kunnen overslaan. Het ROCOV vraagt Hermes evenwel te onderzoeken of
een ander dienstregelingsmodel mogelijk is waardoor de vertrektijden
beter gespreid worden en de reizigers bij de haltes aan de Huissensestraat
een hogere frequentie geboden kan worden.

A035

Opheffen deeltraject Elst-Bemmel;
buurtbus eventueel als alternatief.

A043

Op zaterdagochtend vervalt de 1ste
rit van Dieren naar Arnhem.
Op ma/vr toevoegen twee extra
vroege ritten tussen Wageningen en
Arnhem v.v.
In Nijmegen-Noord omklappen
routes lijnen 14 en 331, waardoor
lijn 14 via Oosterhout gaat rijden en
lijn 331 via Griftdijk
Betere spreiding vertrektijden lijnen
51 en 352, zodat tijdens avonduren
een halfuurdienst ontstaat vanuit
Arnhem naar Wageningen
Poort Midden Gelderland niet
aandoen.
Geen wijzigingen.
Geen wijzigingen.
Beperken tot spitslijn met zowel in
ochtend- als middagspits 3 ritten

A051

A331

A352

A056
A060
A061
A066

A352

A566
Buurtbuslijnen
X001
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Lijn 51 en 352 dienen gezamenlijk
een regelmatige halfuurdienst te
rijden op Arnhem – Wageningen.
Buurtbus met begin- en eindpunt te
Elten.
Diverse plannen om
overeenstemming met
buurtbusverenigingen.
Tegenhalte Scheidingsweg.

Inmiddels is bekend geworden dat dit voorstel op verzoek van de
provincie is teruggetrokken. Overigens had het ROCOV hierover negatief
geadviseerd.
Het gat tussen de eerste en de tweede rit bedraagt een uur. Dat vindt het
ROCOV te groot en adviseert dan ook de betreffende rit te handhaven.
Akkoord.

Zie bij lijn A014

Akkoord.

Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Het ROCOV stelt voor dat Hermes Alliander om een bijdrage vraagt voor
het in stand houden van deze lijn tijdens de daluren. Is Alliander hiertoe
niet bereid dan gaat het ROCOV akkoord met het voorstel.
Akkoord.

Akkoord.
Het ROCOV wil dan wel graag een OV-chipkaartpaal in Elten.
Akkoord.
Het ROCOV wenst graag geïnformeerd te worden over deze plannen.
In principe akkoord. Wel is het ROCOV zich ervan bewust dat realisatie
verkeerstechnisch moeilijk zal zijn.

X001
X001
X002

X004

Verschuiving halte
Archimedesstraat.
Handhaving huidige afstemming met
lijn A014.
De verlegging van het eindpunt van
lijn X002 naar P+R Poort Neerbosch
is tussentijds doorgevoerd en was
toen niet elke dag gedurende de
hele dienstregeling mogelijk. In de
nieuwe dienstregeling wordt P+R op
alle dagen het eindpunt.
Geen doortrekking naar
winkelcentrum Hatert.

X005

NYMA en Waalfront niet bedienen.

X006

Tijdens de dalperiode frequentie
verlagen van 6 naar 4 ritten per uur;
dan geleed rijden.
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Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

Mede gelet op mogelijke toezeggingen vanuit de Nijmeegse
gemeenteraad en gedaan door de provincie stelt het ROCOV voor om
gedurende minimaal een jaar een proef te houden met een verlenging van
lijn X004 vanuit Aldenhof naar WC Hatert en CWZ. Hieraan zou de
gemeente Nijmegen een financiële bijdrage moeten leveren. Blijkt dat
tijdens de proef het gebruik minimaal blijft dan is doortrekking niet zinvol.
Om de proef goed te kunnen monitoren is het noodzakelijk dat de busjes
van lijn X004 altijd zijn voorzien van de reguliere OV-chipkaartapparatuur.
Het ROCOV heeft berichten ontvangen dat deze vaak ontbreekt indien
voertuigen van inhuur worden ingezet.
(Het ontbreken van OV-chipkaartapparatuur op lijn X003 naar Oosterhout
is er mede debet aan geweest dat deze lijn is verdwenen. Zoiets wil het
ROCOV niet opnieuw meemaken.)
De woningbouw in dit gebied vordert gestaag, maar is momenteel nog
niet zover gevorderd dat het verleggen van een lijn via deze
nieuwbouwwijk zinvol is.
Het ROCOV is het hier niet mee eens en adviseert dan ook negatief over dit
voorstel. Immers, Hermes noemt zelf drie beleidspunten waarmee dit
voorstel in strijd is:
1. Robuust, vanzelfsprekend netwerk.
2. Frequent - een regelmatige frequentie biedt vaste reizigers
zekerheid omtrent hun reismogelijkheden. Als er bovendien een

X006
X011

Op zaterdagen frequentie van 6 naar
4 ritten per uur; dan geleed rijden.
Het voldoen aan gemeentelijk
verzoek voor een kwartierdienst.

X013/
X015

Toekomstige ideeën voor De
Oversteek.

X057/058

X058 gaat rijden en X057 verdwijnt.
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hoge frequentie (6x pu of hoger) wordt aangeboden ontstaat de
situatie dat de reiziger geen dienstregeling meer hoeft te
raadplegen, maar simpelweg naar de halte kan lopen.
3. Toekomstvast - routes en tijden die voortdurend veranderen
leiden tot reizigersverlies.
Zie hierboven.
Doordat de gemeente Nijmegen het aantal bussen via de Slotemaker de
Bruïneweg niet wil laten toenemen is een gecombineerde dienstregeling
van de lijnen X011 en X012 tussen station Nijmegen Goffert en Heijendaal
(RU, Radboudumc en HAN) niet mogelijk.
Binnen de huidige mogelijkheden blijven de lijnen via verschillende routes
rijden met verschillende rijtijden tussen Goffert en Heijendaal en is het
onmogelijk deze lijnen in beide richtingen elk kwartier te laten rijden. Het
ROCOV is het eens met Hermes te kiezen voor goede aansluitingen bij
station Goffert.
Het ROCOV ziet geen meerwaarde in het laten rijden van de lijnen X013
en X015 via De Oversteek. Hiermee worden de reistijden voor de meeste
reizigers alleen maar langer en wordt het centrum van Nijmegen
moeilijker bereikbaar.
De beslissing om lijn X057 te laten opgaan in lijn X058 is eigenlijk al eerder
genomen. Evenals het buiten de plaats Beek om rijden en in Nijmegen
gaan doorrijden naar Heijendaal. In Beek zijn vervangende haltes gepland
nabij het kruispunt N325/ Verbindingsweg (upgrade bestaande halte) en
bij het voetgangerstunneltje onder de N325 in Beek-Oost tussen
Kwartelstraat en sportpark. Bij deze laatste halte is extra aandacht voor
sociale veiligheid gewenst. Volgens de provincie Gelderland zijn beide
haltes bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling gereed.
Daarnaast maakt het ROCOV zich zorgen over het tot op heden ontbreken
van goede OV-chipkaartapparatuur in de bussen van lijn X058. Deze
bussen worden ingezet door de NIAG of ingehuurde onderaannemers. Het
ROCOV ziet aanwezigheid van OV-chipkaartapparatuur in hun bussen als
harde voorwaarde voor het opheffen van lijn X057.

X080/
X082
X089
X099
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Omzetten 2 ritten tijdens de
ochtendspits van lijn 80 naar lijn 82.
Geen doorkoppeling 89 en 165 te
Druten.
Om lijn HOV-karakter te geven niet
meer aandoen enkele haltes in
Nijmegen: Graafsebrug,
Woonboulevard en Viaductweg.

Hermes en de provincie Gelderland dienen hierover in overleg te treden
met de NIAG, zodat tijdig goede apparatuur in de bussen aanwezig is.
Akkoord.
Dit is en blijft nadrukkelijk, in het belang van doorgaande reizigers, wel
een eis van het ROCOV.
Het ROCOV ondersteunt het voorstel deze lijn een HOV-karakter te geven
door de reistijd tussen Uden en Nijmegen te verkorten.
Gelet op het erg kleine aantal reizigers dat van de genoemde haltes
gebruik maakt, is het niet aandoen geen probleem (hier blijven de lijnen
X002 en X011 wel halteren). Maar aan de andere kant zou een incidentele
stop bij een van deze haltes niet leiden tot een substantiële toename van
de totale reistijd. T.b.v. het creëren van het HOV-karakter kan het ROCOV
instemmen met het voorstel.

