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Beste mevrouw Wennekendonk,

In opdracht van de Provincie Gelderland voert Hermes het busvervoer uit in de regio Arnhem
Nijmegen. Onlangs heeft u de provincie een voorstel toegestuurd voor een aantal wijzigingen in de
dienstregeling. Het Rocov heeft op 23 augustus advies op uw voorstellen gegeven. Tevens heeft een
aantal gemeenten richting de provincie op de voorstellen gereageerd. Met deze brief reageren wij op
uw voorstel..

Algemeen
In uw voorstel beschrijft u de visie van Breng op het openbaar vervoer. Op hoofdlijnen komt deze
overeen met de openbaar vervoervisie zoals de Provincie Gelderland heeft vastgesteld. Wij hebben
wel opmerkingen op de door u aangegeven verbetermogelijkheden, waaronder het omzetten van
vervoer door betaalde krachten naar vervoer door vrijwilligers, het omzetten van regulier OV naar
Breng Flex, het reduceren van de dienstregeling in de vakantie en het inzetten van dieselmaterieel in
plaats van gasbussen. Vorig jaar gaven wij al aan ons hier niet in te kunnen vinden, en niet akkoord te
zullen gaan met voorstellen in die richting. Het verbaast ons dan ook deze tekst opnieuw terug te
vinden in uw voorstel. Wij vinden het jammer dat door Hermes niet meer wordt ingezet op
duurzaamheid. U geeft aan extra gelede dieselbussen toegevoegd te hebben aan de busvloot om de
lijnen richting HAN en Radboud Universiteit. Wij realiseren ons dat de concessie de inzet van
dieselmaterieel voor versterkingsritten toestaat, maar hadden graag gezien dat Hermes hier had
gekozen voor een duurzamer alternatief. Hierover gaan wij graag nog met u in gesprek.

Concrete voorstellen dienstregeling 2019
De concrete voorstellen die voor wijzigingen per december 2018 hebben wij afgewogen. Daarbij
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hebben wij de reacties van het Rocov en de gemeenten meegewogen. In de bijlage bij deze brief treft
u per wijzigingsvoorstel ons besluit aan.

Vakantiedienstregeling 2019
In 2017 en 2018 is er, in plaats van de in het bestek aangegeven 8-weekse vakantiedienstregeling een
vakantieperiode van 7 weken gehanteerd. Hiermee wordt meer aangesloten bij de vakantieperiodes
van omliggende concessies. Vakantieregio Zuid, waarin zowel Arnhem als Nijmegen liggen, is in 2019
de eerste regio die vakantie krijgt. Het een week eerder laten ingaan van de vakantiedienstregeling is
in dit licht niet logisch. Wij signaleren ook in de vakantieperiode een toenemend gebruik van het OV.
Daarom kiezen wij er ook dit jaar voor u opdracht te geven een 7-weekse vakantiedienstregeling te
hanteren, waarbij wij ons beroepen op de meerwerkafspraken uit het bestek.

Uitbreiding Breng Flex
Momenteel wordt het vervoersysteem Breng Flex door ons geëvalueerd. U heeft ons hiervoor
gegevens aangeleverd. De uitkomsten van de evaluatie verwachten wij eind 2018. Wij gebruiken de
uitkomsten om een besluit te nemen over Breng Flex in de periode 2020-2023. Tot die tijd willen wij
de huidige omvang van het vervoersysteem handhaven. Hiervoor is het noodzakelijk dat uiterlijk 1
december aanstaand overeenstemming wordt bereikt over de businesscase. Wij vragen u op korte
termijn het initiatief te nemen in het gesprek hierover.

Tot slot
De implementatie van wijzigingen in het openbaar vervoer vragen een goed communicatietraject.
Samen met u hebben wij in afgelopen halfjaar gewerkt aan het optimaliseren van de
haltevertrekstaten en -kaarten. Deze informatie zal per december bij de haltes worden aangebracht.
Ten aanzien van de dienstregelingswijziging vragen wij u een communicatiecampagne te organiseren
en hierbij provincie, gemeenten en Rocov te betrekken

Met vriendelijke groet,
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namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Peter Blanken
Teammanager Projectmanagement en Contractbeheer

Bijlage: Reactie voorstellen Dienstregeling Breng 2019
Lijn
Voorstel
A008 Routeverkorting via Weg achter het Bos

A009 Frequentiedaling Arnhem CS-Hoogkamp-Schaarsbergen op
zondag

A010 Omnummeren snelle spitsritten
A012 Op marktdagen via de singels

A013 Beëindigen dienstregeling om werkdagen na 18.30 uur, op
zaterdagen en op zondagen
A014 Terugzetten ritten zondagochtend
A014 Omklappen route 331 en 14 t.h.v. Oosterhout

A033 Routewijziging Lent Turennesingel
A033 Vervallen halte Kolkweg

Vaststelling Provincie Gelderland
De gemeente Arnhem heeft dit voorstel ingetrokken, omdat deze wijziging moet
worden meegenomen in de integrale stadsnetvisie. Wij staan niet negatief ten
opzichte van de wijziging, maar willen deze pas doorvoeren bij de complete wijziging
van het stadsnet. Voor dienstregeling 2019 niet akkoord.
Deze lijn heeft op zondag 3,9 reiziger per rit. Op alle dagen is in de avonduren echter
een grote terugval in reizigersaantallen te zien. Wij hebben, gezien de
bezettingscijfers, gesuggereerd de dienstregeling elke dag na 20.00 uur te beëindigen,
in plaats van het terugbrengen van de frequentie op zondag. Ook het Rocov heeft
laten weten de suggestie te steunen. Naar aanleiding hiervan heeft u het voorstel
conform onze suggestie gewijzigd en gaan wij akkoord met het aangepaste voorstel.
Akkoord
In uw vervoerplan lezen wij dat u in overleg wilt met de gemeente Arnhem, en geen
verzoek tot aanpassing van de route. Wij gaan er dan ook van uit dat de huidige route
gehandhaafd blijft.
Gezien de bezetting van gemiddeld 2,3 reiziger per rit op zaterdag en 1,4 reiziger per
rit op zondag vinden wij de voorgestelde aanpassing akkoord. Wij vragen u om de
suggestie van het Rocov voor tariefdifferentiatie Breng Flex nader te onderzoeken.
Akkoord
Gezien de ontwikkeling in woningbouw in Oosterhout zijn wij akkoord. Samen met u
zullen wij met de gemeente Nijmegen in gesprek gaan om de haltefaciliteiten langs de
nieuwe route op HOV-niveau te brengen. Wij vragen u nog nader aan te geven hoe de
versterking van lijn 14 wordt vormgegven.
Akkoord
Akkoord

A035 Opheffen trajectdeel Elst-Bemmel

A043 Vervallen eerste rit zaterdagochtend
A051
A066
A331
A352
A556
X001
X002
X002
X006
X057
X080
X082
X099

Toevoegen vroege ritten
Reduceren tot spitslijn
Omklappen route 331 en 14 t.h.v. Oosterhout
Aanpassen spreiding vertrektijden
Start buurtbus Heteren-Elst
Verplaatsing halte Archimedesstraat
Aanpassen eindpunt op alle dagen naar P&R Poort Neerbosch
Aanpassing spreiding vertrektijden lijn 2, 99, 331
Frequentiedaling in dal en op zaterdag
Opheffen lijn t.g.v. opwaarderen lijn 58
Reduceren ritten in de spits t.g.v. lijn 82
Toevoegen spitsritten
Vervallen haltes Graafsebrug, Woonboulevard en Viaductweg

Uit de aangeleverde bezettingscijfers lijkt dat de lijn wel degelijk een functie heeft
tussen Elst, Station en Elst, Platinastraat. Naar waarschijnlijkheid is dit vanwege de
daar aanwezige Stichting De Driestroom. Daarnaast zien wij ook in de middag vanuit
Bemmel een aantal redelijk gevulde ritten. Wij stemmen daarom niet in met het
verzoek tot opheffing.
In het algemeen vangt de dienstregeling op zaterdag rond 7:00 aan. Het vervallen van
de rit van 6:20 uur is daarom akkoord.
Akkoord
Akkoord
Akkoord, zie ook bij lijn 14
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord. De Provincie zal de reizigersontwikkeling op deze lijn nauw blijven volgen.
Is al vastgesteld voor dienstregeling 2018
Akkoord
Akkoord
Akkoord, deze haltes blijven biediend door lijn 2 en 11.

