Arriva
t.a.v. de heer P. van den Bosch
Postbus 626
8440 AP HEERENVEEN

Uw kenmerk: Memo
Uw datum: 11-02-2016
Ons kenmerk: RGS511

Afschrift: provincie Gelderland
(dhr. J. van Dijk)
Arriva (dhr. A. Cnossen)
Bijlage: -

ROCOV Gelderland
p/a InfraRoad
Industrieweg Oost 13a
6662 NE ELST Gld.
T: 06 33 400 650
E: rocovgelderland@infraroad.nl
I: www.rocovgelderland.nl

Betreft: Advies over Wijzigingen Vervoerplan Rivierenland 2016

Arnhem, 29 februari 2016

Geachte heer Van den Bosch,
De dienstregeling voor Rivierenland, die op 13 december 2015 is ingegaan, heeft geleid tot diverse
klachten en zelfs het openen van een klachtenlijn door de Statenfractie van de PvdA. Ook het ROCOV
Gelderland was over een groot aantal aanpassingen niet positief. Het ROCOV stelt het zeer op prijs
dat u de klachten niet naast u heeft neergelegd en de “tekortkomingen” in de dienstregeling heeft
geëvalueerd. Op een groot aantal lijnen wilt u de dienstregeling wijzigen. Het ROCOV Gelderland sluit
hierop aan door per lijn te adviseren.
Lijn 43 Tiel – Geldermalsen
Het vervroegen van rit 1005 met 5 minuten en het in patroon leggen van de ritten tijdens de
weekenden is akkoord. Wel moet deze maatregel goed worden gecommuniceerd naar de reizigers.
Dat betekent in onze ogen niet alleen vermelden op de site, maar ook bij de betreffende haltes d.m.v.
een “Let op” boodschap.
Lijn 44 Tiel – Wageningen
Voor deze lijn stelt u een groot aantal wijzigingen voor:
 Door aanpassing van de vertrektijden, worden de aansluitingen in Kesteren wel iets verruimd,
maar blijven naar onze mening toch erg krap. Wij gaan er vanuit dat hierin bij invoering van de
dienstregeling 2017 verdere verbeteringen worden doorgevoerd.
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Het verruimen van de aansluitingen in Kesteren heeft tot gevolg dat enkele ritten andere
vertrektijden krijgen. Een dergelijke maatregel moet goed worden gecommuniceerd naar de
reizigers (zie lijn 43).
Helaas is het nog niet mogelijk in Rhenen een snelle overstap op de treinen vanuit Utrecht te
bieden. Hopelijk kan dit punt ook in de dienstregeling 2017 worden verbeterd.
Het doorrijden in Wageningen naar de Campus van de WUR ondersteunt het ROCOV
Gelderland van harte.
In Aalst zouden, volgens de dienstregelingstabellen, nieuwe haltes worden aangedaan. Deze
blijken echter nog niet te zijn aangelegd. Indien aanleg op problemen stuit is het ROCOV van
mening dat deze vervangende haltes uit het systeem moeten verdwijnen en lijn 44 weer bij de
“oude” haltes moet gaan stoppen.
In het kader van zoveel mogelijk eenduidigheid in de dienstregeling is het ROCOV er
voorstander van dat rit 1049 (vertrek uit Tiel om 18.06 uur) doorrijdt naar Wageningen in
plaats van rit 1051 van lijn 45.
Dat zelfde geldt voor de rit 1072 die nu als lijn 45 rijdt tussen Wageningen en Kesteren. Het
lijkt ons logisch deze laatste avondrit als lijn 44 te rijden. En dan het liefst in het patroon van
lijn 44, met vertrek om 23.37 uur, zodat tevens een betere aansluiting ontstaat op de laatste
trein naar Tiel. Aansluitend op de trein uit Arnhem zou deze rit voor uitstappers verlengd
kunnen worden naar Tiel.
Verder is het ROCOV van mening dat de laatste rit uit Tiel (rit 1069) voor uitstappers zou
moeten doorrijden naar Lienden.

Lijn 45 Tiel – Wageningen
Ook voor deze lijn wil Arriva de nodige wijzigingen doorvoeren:
 Met betrekking tot de verruimde aansluitingen in Kesteren geldt hetzelfde als bij lijn 44.
 Doorrijden in Wageningen naar de WUR is positief.
 De afwijkende dienstregeling tijdens de dalperiode heeft als voordeel dat de reizigers tussen
Wageningen en Ochten niet met een wachttijd in Kesteren te maken hebben. Helaas komt het
de transparantie van de dienstregeling voor de reizigers niet ten goede.
 Op zondag gaat Arriva een aantal haltes alleen in de richting Kesteren aandoen. Doordat lijn
45 bij het station in Tiel gelijk weer doorrijdt terug naar Kesteren, hoeft deze maatregel voor
de reizigers niet veel extra reistijd te vergen. Het ROCOV gaat er vanuit dat de reizigers
hierdoor niet met extra kosten worden opgescheept als zij via het station in Tiel willen
doorrijden naar de haltes die alleen in de richting Kesteren worden aangedaan.
Lijn 46 (Vianen-)Culemborg – Tiel
Vervroegen eerste rit is akkoord; hiervoor geldt wel hetzelfde als bij lijn 43 wat betreft communicatie.
Lijn 47 Geldermalsen – Gorinchem
Het verruimen van de krappe rijtijden tijdens de ochtendspits ziet het ROCOV Gelderland als een
noodzakelijk kwaad. Hiermee gaat regelmaat verloren, maar neemt de betrouwbaarheid van de
aankomsttijden in Gorinchem toe. Ook deze maatregel zal Arriva goed moeten communiceren naar de
reizigers. Het inleggen van de extra ritten/ritgedeelten is positief.
Lijn 647 Geldermalsen – Gorinchem
De voorgestelde wijziging in rijtijden en de extra ritten zijn positief. Het ROCOV gaat er wel vanuit dat
de vertrektijden van deze lijn, evenals van de lijnen 620 en 622, zijn afgestemd op lijn 47.
Lijn 620 Meteren – Gorinchem
Het inleggen van deze nieuwe scholierenlijn is akkoord (zie ook bij lijn 647).
Lijn 622 Geldermalsen – Gorinchem
Gelet op de wijzigingen bij lijn 647 en inleggen van lijn 620 is deze maatregel akkoord.
Lijn 624 Gameren – Gorinchem
Gelet op de wijzigingen bij de lijnen 620 en 647 is deze maatregel akkoord.
Lijn 668 Rossum – Andel
De toevoeging van extra ritten is akkoord.
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“Flexibele” dienstregeling
Op een aantal lijnen worden de vertrektijden van enkele ritten gewijzigd. We willen Arriva er nogmaals
op wijzen dat een dergelijke maatregel goed onder de aandacht van de reizigers gebracht moet
worden, omdat anders reizigers voor onaangename verrassingen komen te staan als ze zien dat hun
bus al eerder is vertrokken dan op de tot op heden gehanteerde vertrektijd.
Advies algemeen: Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de
dienstregeling Rivierenland 2016. Wel verbindt het ROCOV daaraan de voorwaarde dat deze
wijzigingen uitgebreid gecommuniceerd worden aan de reizigers, zowel op de site als bij de haltes en
via de lokale en regionale media. Verder gaat het ROCOV er vanuit dat de voorgestelde ritwisselingen
op de lijnen 44 en 45 (avonduren) worden overgenomen en andere suggesties worden meegenomen
bij het opstellen van de dienstregeling 2017.
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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