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Dank voor het door het ROCOV uitgebrachte advies over lijn 141. De adviesaanvraag
over deze lijn heeft helaas niet het reguliere proces kunnen doorlopen omdat het
een unieke situatie betreft waarbij betrokken partijen pas in een laat stadium werden
geïnformeerd over het vervallen van de huidige lijn 73 in de huidige DAV concessie.
In het advies geeft u aan dat huidige reizigers van lijn 73 die van/naar Gorinchem
reizen in de nieuwe dienstregeling langer onderweg zijn, extra dienen over te
stappen en meer kosten dienen te maken. Voor reizigers met een bestemming in
oostelijk Gorinchem zijn dit inderdaad terechte constateringen.
Het aantal reizigers die in de huidige situatie gebruikmaken van lijn 73 is echter zeer
beperkt; de maatschappelijke en bedrijfseconomische kosten staan niet in
verhouding tot de maatschappelijke baten. Dit maakt dat een continuering van de
huidige dienstregeling niet mogelijk is.
Onderstaande tabel toont het gemiddeld aantal instappers per kern per rit op een
gemiddelde werkdag in schooljaar 2017-2018. Werkdagen in schoolvakanties zijn
buiten beschouwing gelaten; in die perioden is het aantal reizigers nog beperkter. De
kernen Gorinchem en Leerdam worden niet in de tabel getoond omdat reizigers
tussen deze kernen met de MerwedeLingelijn ieder half uur kunnen reizen als ook
met het netwerk van stadsbussen in Gorinchem.

Asperen
Heukelum
Spijk

Instappers per rit
1,1
1,2
0,2

Met een beperkter financieel budget is gezocht naar een zo goed als mogelijke
ontsluiting van de kernen Heukelum en Asperen hetgeen geresulteerd heeft in de
nieuwe lijn 141 die ieder half uur van/naar station Leerdam rijdt op werkdagen. Voor
de kern Spijk vervalt de OV-ontsluiting; deze kern heeft in de huidige situatie in totaal
slechts zes instappers per werkdag.
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Reactie op advies:
Arriva neemt het advies om een deel van de ritten van lijn 73 in stand te houden niet over. Met het behouden van een
deel van de ritten zal een overaanbod van openbaar vervoer ontstaan op het trajectdeel Leerdam – Asperen –
Heukelum door samenloop met de halfuurdienst van lijn 141. Tevens gaat de filosofie van lijn 141 als feeder op de trein
voor een deel verloren. Verder zullen de productiekosten nog hoger uitvallen dan met de huidige lijn 73 het geval is;
dit is niet passend in relatie tot de marginale vervoersbenutting van de huidige lijn 73.
Het zoeken naar een oplossing in samenwerking met de nieuwe vervoerder van de concessie DAV en de provincie Zuid
Holland wordt door ons als niet reëel beschouwd. De provincie Zuid Holland heeft namelijk te kennen gegeven geen
enkele financiering beschikbaar te willen stellen voor lijn 73 met ingang van de nieuwe dienstregeling als ook niet voor
eventuele alternatieven.
De kern Spijk wordt niet meer ontsloten door openbaar vervoer. Vanuit Spijk kan men voortaan het beste per fiets
van/naar Gorinchem reizen. De afstand tot station Gorinchem bedraagt minder dan vijf kilometer, de afstand tot
diverse scholen is minder dan vier kilometer. Voor 0,2 instappers reizigers per rit kan niet de hele dag ieder uur in twee
richtingen een bus blijven rijden.
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