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Doel van deze brief

Gedeputeerde Staten verzoeken 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 15 december 2019 beoordeeld.
Met deze Statenbrief informeren wij u over de wijzigingen in de dienstregeling in alle concessies
binnen de provincie Gelderland.
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Aanleiding
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
vervoerder verantwoordelijk is voor de dienstregeling. Deze legt hij, vergezeld van een advies
door reizigersorganisatie ROCOV voor aan de Provincie.
De provincie stelt de kaders vast waaraan de dienstregeling moet voldoen. Deze kaders liggen
onder meer vast in de Openbaar Vervoer Visie die in 2014 door de Staten is vastgesteld (PS
2014 – 284MIE). De voorstellen van de vervoerders worden hieraan door de provincie
getoetst. Deze toetsing is gemandateerd aan GS.
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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)
In de concessieovereenkomsten is vastgelegd dat de vervoerders verantwoordelijk zijn voor de
lijnvoering en dienstregeling. Jaarlijks wordt op één moment van al het openbaar vervoer in
heel Nederland de dienstregeling aangepast. Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkelingen
en wordt gezorgd voor onder andere een waarborg van aansluitingen. De invoering van de
nieuwe dienstregeling is op 15 december 2019.
De wijzigingen in de dienstregeling worden ter toetsing voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.
In deze brief staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. In de bijlage staat het
volledige overzicht.
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Argumenten/afwegingen/risico’s
4a

Wijzigingen Arnhem/Nijmegen (Hermes)

Het concept-vervoerplan van Hermes kende veel wijzigingen. Deze konden niet op instemming
van gemeenten en ROCOV rekenen. Bovendien heeft GS medio 2019 besloten de pilot Met
Breng Flex te beëindigen. Hermes heeft daarom gekozen het vervoerplan te herzien. Op 15
oktober is een nieuw vervoerplan gepresenteerd, dat voorziet in het behouden van de dekking
van het OV netwerk ook na de beëindiging van Breng Flex. Hiervoor wordt in Nijmegen en
Overbetuwe een buslijn 3 geïntroduceerd die het dorp Oosterhout via stadsbrug de Oversteek
verbindt met het centraal station. In de richting van het Afrikamuseum in Berg en Dal zal
Breng zorgen dat het huidige Breng Flex wordt vervangen voor een vervoersysteem op maat.
In de regio Arnhem wordt op buslijn 7 de frequentie tussen 9 en 14 uur verlaagd naar 4 bussen
per uur, omdat de reizigersvraag in deze periode te laag is om de huidige 6 ritten per uur te
verantwoorden. Op lijn 8 wordt het vervallen Breng Flex in de avonduren vervangen door een
reguliere lijnbus.
Omdat het vervoerplan pas op 15 oktober is ingediend, heeft het ROCOV nog niet de gehele
adviesprocedure kunnen doorlopen.

Datum

29 oktober 2019
Zaaknummer

2019-009347
Blad

3 van 5

Het inregelen van de buslijnen kost circa 3 maanden. Omwille van het starten van de
dienstregeling van de nieuwe lijn 3 per 15 december wordt er vooruitgelopen op het ROCOVadvies. Mocht het ROCOV-advies op punten aanleiding geven tot bijstelling van de
dienstregeling, dan zal dat per 1 maart 2020 worden hersteld in een nieuwe
dienstregelingswijziging. Omdat het vervoerplan in het algemeen zorgt voor extra
vervoermogelijkheden wordt dit risico als gering ingeschat.
4b.

Wijzigingen Veluwe (Keolis en Connexxion)

Op 17 juni 2019 hebben wij de concept versie van het vervoerplan 2020 van Keolis (Syntus)
ontvangen. Keolis heeft op 23 juli 2019 van het ROCOV een advies op het vervoerplan
ontvangen. Keolis en de Provincie hebben het ROCOV op 16 augustus 2019 geïnformeerd en de
aandachtspunten toegelicht. Het ROCOV-advies heeft op een paar punten geleid tot het
bijstellen van het vervoerplan, welke nu definitief is.
Voor een uitgebreide opgave van de wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.
Meest in het oog springend is de frequentie verhoging op lijn 84 Ede-Wageningen – Campus
WUR. Hier rijden in de ochtendstipt 4 extra bussen per uur.
Verder worden rijtijden aangepast naar reële rijtijden vanwege toenemende congestie op
diverse toegangswegen in de spits.
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.

4c.

Wijzigingen Achterhoek – Rivierenland (Arriva)

Op 27 juni 2019 hebben wij het concept vervoerplan 2020 van Arriva ontvangen. Hierop heeft
het ROCOV op 30 juli 2019 advies gegeven. Ook ambtelijk zijn er met name op de voorstellen
voor de treindiensten een aantal opmerkingen gemaakt. De hierop volgende aanpassingen
hebben geleid tot het definitieve vervoerplan 2020. Het advies van het ROCOV gaf geen
aanleiding tot wijzigingen.
Onderdeel van de voorstellen is het rijden van een sneltrein tussen Apeldoorn – Zutphen –
Winterswijk v.v. in de avonduren, welke enige tussenstations dan niet aandoet.
Verder wordt, gezien het succes van de pilot met nachttrein “Daybreaker” in 2019, een nieuwe
pilot in 2020 gestart. Het ROCOV heeft op 25 september 2019 ingestemd met deze pilot.
Hierbij wordt de pilot, op basis van de uitkomsten van de evaluatie, anders vormgegeven dan
in 2019. Zie de voorstellen in de bijlage.
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De risico’s zijn in Achterhoek / Rivierenland gering. Wel geldt dat er in de Achterhoek een
aantal veranderingen plaatsvinden in de treindiensten. Met de verbeteringen is iedereen het
wel eens, maar is er wel een aantal zorgen geuit over de effecten op de dienstregeling. Met
name de plannen voor de treinverbinding Winterswijk – Zutphen – Apeldoorn heeft geleid tot
een ambtelijke discussie met Arriva. Maar de onderbouwing door Arriva geeft voldoende aan
dat de risico’s beperkt zijn.
Klimaat
In alle drie genoemde regio’ zijn de afspraken met de vervoerders vastgelegd in een
langlopende concessieovereenkomst. Hierin zijn afspraken opgenomen over de
milieuprestatie. Ieder jaar tonen de vervoerders hun milieuprestatie aan in een rapportage.
Verder zijn de vervoerders aan het testen en invoeren van klimaat neutrale vervoermiddelen.
Tussen Apeldoorn en Arnhem rijden twee Waterstofbussen mee met de dienstregeling, in
Arnhem wordt getest met trolleybussen die deels zonder bovenleiding kunnen rijden. Deze
zaken worden in 2020 voortgezet.
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Financiële consequenties
Voor alle concessies geldt dat de voorstellen binnen de voor de concessies afgesproken OV
exploitatie budgetten blijven. Het totaal aan budget is rond de 98 miljoen euro op jaarbasis.
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Proces en evaluatie
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.
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.
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Overlegstructuur tussen regio, provincie en vervoerder
Per concessie is er een ontwikkelteam en uitvoeringsteam. Het ontwikkelteam is het overleg
met de regio en vervoerder voor de langere termijn ideeën, de visie op het OV voor langere tijd.
Het uitvoeringsteam is verantwoordelijk voor de korte termijn zaken en het doorvoeren van
wijzigingen. Hier worden de concrete plannen voor de wijzigingen in de dienstregeling
besproken. Dit resulteert in de dienstregeling voorstellen per jaar. Zo hebben we een goede
overlegstructuur gemaakt waarin regio, vervoerder en provincie kunnen overleggen.
overlegstructuur gemaakt waarin regio, vervoerder en provincie kunnen overleggen.
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