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Arnhem, 30 juli 2019

Geachte heren Schreurs en Menkveld, beste Nathan en Eddy,
Evenals voorgaande jaren zijn Arriva en de Werkgroep Infra, Netwerk en Dienstregelingen van het
ROCOV in een vroeg stadium gestart met het bespreken van de plannen van Arriva voor de concessie
Achterhoek-Rivierenland in 2020. Deze werkwijze wordt zeer gewaardeerd door het ROCOV
Gelderland.
De adviezen en reacties van het ROCOV op de voorstellen van Arriva zijn ook dit jaar in tabelvorm als
bijlage aan deze brief toegevoegd, waarbij zo veel als mogelijk is aangesloten op de door Arriva
gehanteerde indeling. De tabel bevat de volgende kolommen:
• Het betreffende onderwerp
• Omschrijving van het uitgangspunt of voorstel van Arriva
• Advies en/of reactie van het ROCOV Gelderland
• Een door Arriva en/of de provincie Gelderland te gebruiken kolom t.b.v. hun commentaar op
de adviezen en reacties.
Bij diverse buslijnen wordt vermeld dat de rijtijden moeten worden verlengd. De slechter wordende
doorstroming van de bussen in met name de steden, baart het ROCOV, evenals Arriva, ernstige
zorgen vanwege de negatieve gevolgen daarvan op (een deel van) de rijtijden. Dit wordt niet alleen
veroorzaakt door drukker wordend verkeer, maar ook door de aanleg van verkeersveiligheid
verhogende maatregelen. Het ROCOV zal een beroep doen op alle wegbeheerders aandacht te

1

hebben voor de doorstroming van het openbaar vervoer per bus (reguliere bus, buurtbus en taxibus
welke in opdracht van de vervoerder ritten uitvoert) en met name “bus-vriendelijke” maatregelen in te
voeren.
Het ROCOV Gelderland behoudt zich het recht voor van de hieronder vermelde adviezen te kunnen
afwijken indien aanvullende informatie vanuit Arriva daartoe aanleiding geeft.
Het ROCOV Gelderland doet een dringend beroep op Arriva om de voorgenomen aanpassingen /
wijzigingen na goedkeuring door de provincie 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,

J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter
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Adviezen/Reacties ROCOV Gelderland op voorstellen Arriva Vervoerplan 2020 concessie AchterhoekRivierenland
Uitgangspunten vervoerplan 2020
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Vier pijlers
vervoerplan

1. Focus op snelle verbindingen met Randstad,
Arnhem, Enschede, Nijmegen en Brabant
(versterken visgraatmodel; investeren in
treinlijnen)
2. Kwaliteitsimpuls OV binnen de regio
(netwerk, waarbij kleine stromen aantakken
op grotere)
3. Verbeteren overstapkwaliteit en
betrouwbaarheid (staat nu onder druk door
toename verkeersdrukte)
4. Waarborgen van basisbereikbaarheid tegen
maatschappelijk aanvaardbare kosten
(basisbereikbaarheid kernen in de regio
behouden d.m.v. inzet Arriva Vlinder)
Combinatie van onderling samenhangende
plannen of wijzigingen die een negatief effect
kunnen hebben op een kleine groep reizigers,
maar leiden tot verbetering voor een grote groep
reizigers (bij maatregelen wel letten op
algemeen nut van het OV)

Saldobenadering

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva / provincie
Gelderland

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva / provincie
Gelderland

Ontwikkelingen in de regio
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Groei reizigers

Blijvend toenemende groei treinverbindingen
Afnemende groei in het busnetwerk
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Trein Gelderland
Voorgenomen wijzigingen trein in Gelderland
Onderwerp

Uitgangspunt/voorstel

Apeldoorn –
Zutphen

Door slechte aansluitingen in Apeldoorn ’s
avonds en tijdens weekenden is gebruik treinen
op die tijdstippen matig. Door andere dienstregelingspatronen worden betere aansluitingen
geboden en de grootste groepen reizigers
bediend:
• Werkavonden na 20:30 en
weekendavonden na 18:30
• Weekendochtenden tot 12:00 uur
Eén keer per uur sneltrein Apeldoorn – Zutphen
(die doorrijdt naar/komt uit Winterswijk) en één
keer per uur stoptrein volgens huidige dienstregeling. De sneltrein biedt in Apeldoorn betere
aansluiting op de IC’s naar/van de Randstad

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Het ROCOV ziet hier goede mogelijkheden voor een
aantrekkelijker treinverbinding voor reizigers.
Wel wil het ROCOV medio mei 2020 een evaluatie van deze
nogal forse wijziging.
Jammer dat door treintijden en het sporenpatroon in Apeldoorn er
geen tijdsruimte is voor een stop in de Maten.

Zutphen –
Winterswijk

Op werkdagen uitbreiding halfuurfrequentie tot
22:00 uur (gehele traject)
Op zaterdag- en zondagavond uitbreiding
halfuurfrequentie tot 21:00 uur (gehele traject)

Arnhem –
Doetinchem –
Winterswijk
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Eerste rit van Zutphen naar Winterswijk vervalt
op zondagen
Door snelheid verhogende maatregelen
verbeteren (o.a. dubbelspoor Didam –
Zevenaar) overstap naar/van Utrecht en
Nijmegen in Arnhem

Het ROCOV vindt dit verbeteringen. Dus akkoord.
Akkoord.

Reactie Arriva / provincie
Gelderland

Op zaterdag- en zondagochtend tot 12:00 uur
rijden treinen vanaf Doetinchem door naar/van
Terborg (uitbreiding tot halfuurfrequentie). De
treinen die vanuit Doetinchem dan doorrijden
naar Terborg stoppen niet in Doetinchem De
Huet. De extra treinen uit Terborg richting
Arnhem stoppen wel in De Huet.

Inmiddels blijkt dat ook in De Huet de treinen stoppen.
Het ROCOV vindt dit alles verbeteringen. Dus akkoord.

Op zaterdag- en zondagavond tot 21:00 uur
uitbreiding halfuurfrequentie op gehele traject
Arnhem – Doetinchem – Winterswijk

Prima, dus akkoord.

Op zondagavonden rijdt laatste trein uit Arnhem
vanaf Doetinchem door naar Winterswijk

Prima, dus akkoord.

ROCOV begrijpt dat de huidige nachttreinen vanuit Arnhem in de
nieuwe dienstregeling gehandhaafd blijven. Dat is prima.

Tiel – Arnhem

Op werkdagen start halfuurfrequentie uur eerder
dan nu (plan nog onzeker; goedkeuring ProRail
vereist. Maatregel gaat nl. ten koste van
goederenpad)

Over de evaluatie en de nieuwe pilot van de Daybreaker wordt het
ROCOV graag geïnformeerd.
.
Akkoord.

Bij het ROCOV komen signalen binnen van reizigers die
problemen hebben met de eerste inzet van treinen op de zaterdag
en zondag op Tiel – Arnhem en Arnhem – Tiel.
Het advies van het ROCOV is om op beide dagen en in beide
richtingen de dienst een uur eerder te starten.
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Bus Achterhoek
Zutphen – Deventer
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 81
Zutphen –
Deventer

Bedienen grootste overstapstromen (reizigers uit
Eefde, Gorssel en Epse daarmee het beste
faciliteren):
• ’s ochtends goede overstap in Zutphen op
IC’s naar Arnhem/Nijmegen e.v.
• ’s middags goede overstap in Zutphen
vanuit IC’s uit Arnhem/Nijmegen e.v.

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Lijkt goede verbetering. Dus akkoord!

Hierdoor verschillen de aankomst- en
vertrektijden ’s ochtends van die ’s middags.
Heeft ook tot gevolg dat voor kleine groep
reizigers de aansluitingen in Deventer en enkele
treinen in Zutphen verslechteren
Zutphen – Vorden – Kranenburg
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 193

Buurtbus Zutphen – Wichmond – Vierakker –
Vorden verlengen naar/van Kranenburg en
frequentieverhoging van 90- naar 60minutendienst

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Akkoord!

Rijdt in de avonden en weekenden als belbus
van station Vorden naar/van Kranenburg,
Vierakker en Wichmond
Zutphen e.o. vakantieperiode
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 80, 82,
83 en 84
tijdens kerst-

Lijn 80 vervalt tijdens vakanties (op gehele
traject Zutphen – Vorden)
Lijnen 82 en 83 wijzigen niet
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Advies/reactie ROCOV Gelderland
Akkoord.

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

mei- en
zomervakantie

Lijn 84 gaat binnen Zutphen elk half uur rijden
(neemt daar lijn 80 over)
GGNet blijft bereikbaar via halte Havepad, maar
wel langere looptijden

Doetinchem – Groenlo – Enschede
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 73 en
74

Lijnen 72 en
474

Wijziging rijtijden met enkele minuten om te
kunnen inspelen op langdurige
wegwerkzaamheden in Enschede
In ochtendspits afstemming vertrektijden van
Groenlo naar Doetinchem, zodat tussen 8:00 en
8:30 elke 10 minuten bus aankomt in
Doetinchem
Lijn 72 rijdt 2x per uur tussen Lichtenvoorde,
Lievelde (station) en Groenlo

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Akkoord.

Akkoord.

Lijn 474 rijdt 2x per uur tussen Varsseveld en
Groenlo
Lijn 474 van 2 naar 1 x per uur
Doetinchem – Sportpark Zuid
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 612

Vervallen eerste rit ’s ochtends en laatste rit in
de middag (op basis van reizigersaantallen)

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Indien scholen akkoord dan ook ROCOV akkoord.
Akkoord.

Rijdt ’s ochtends ook via hoofdgebouw van het
Graafschapcollege
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Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Doetinchem e.o. voorzomer (maanden mei en juni)
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Lijnen 23 en
623
Lijn 24

Extra spitsrit lijn 623

Akkoord.

Extra spitsrit lijn 24

Akkoord.

Lijnen 27 en
627
Lijnen 28, 40
en 628
Lijnen 51 en
651

Extra spitsrit lijn 627

Akkoord.

Lijn 628 (428??) rijdt dan niet

Akkoord.

Lijn 651 extra spitsrit van Zutphen via Vorden
naar Doetinchem
Lijn 651 vervalt dan tussen Lochem en Vorden
Enkele ritten tussen Lichtenvoorde en
Doetinchem komen in de ochtendspits te
vervallen. Er rijdt elk kwartier een bus
Lijn 682 rijdt extra spitsrit van Doetinchem naar
Zutphen

Akkoord.

Lijn 74

Lijnen 82 en
682

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Akkoord.

Akkoord.

Lijn 682 rijdt niet van Zutphen naar Doetinchem
(alternatief lijn 651)
Doetinchem – Dinxperlo/Ulft weekend
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 28, 40
en 428

De lijnen 28 en 40 worden in het weekend
vervangen door lijn 428 die elk uur in beide
richtingen via Ulft en Gendringen rijdt.
Op zaterdagmiddag rijdt lijn 428 elk half uur
tussen Doetinchem en Gendringen (1x per uur
door naar/van Dinxperlo)
In aanvulling op de trein en lijn 428 gaat er een
belbus rijden tussen Terborg, Silvolde en Ulft

8

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Akkoord.

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Deventer e.o. avond
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 23
Lijn 56
Lijn 81

Wijziging dienstregeling van Doetinchem naar
Borculo ter verbetering overstap in Borculo
Wijziging dienstregeling van Borculo richting
Deventer ter verbetering overstap in Deventer
Wijziging dienstregeling van Deventer naar
Zutphen ter verbetering overstap in Zutphen

Ruurlo – Lichtenvoorde – Aalten
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 191

Rijdt (mede door afwaardering wegen binnen en
buiten de bebouwde kom, waardoor de rijtijden
niet meer gehaald kunnen worden) niet meer
tussen Lichtenvoorde en Lievelde

Overige wijzigingen (Achterhoek bus)
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel

Akkoord.
Akkoord.

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Akkoord!

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Extra rijtijd in de spits van/naar Doetinchem

Akkoord.

Lijn 56

Extra rijtijd in middagspits vanwege
verkeersdrukte bij aansluiting op A1

Akkoord.

Lijn 24

Wijziging in najaar 2020 route in ’s-Heerenberg
vanwege reconstructies en verkeer-remmende
maatregelen. Hierover wordt in de loop van
2020 adviesgevraagd

ROCOV schrijft brief aan provincie en gemeenten met
uitdrukkelijk verzoek om infrastructurele maatregelen dusdanig uit
te voeren dat de rijsnelheid van OV-bussen daardoor niet wordt
gehinderd.

Lijn 81

Geeft op zaterdagen in Deventer ook aansluiting
op de extra IC’s naar Amsterdam
Eerste rit uit Almen komt te vervallen

Akkoord.

Rijdt na 18:30 uur 1x per uur (1 rit van Borculo
naar Deventer komt te vervallen)

Akkoord.

Lijn 56

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Akkoord.

Lijn 23

Lijn 54
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Advies/reactie ROCOV Gelderland

Akkoord.

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Lijn 81

Rijdt na 19:00 uur 1x per uur (2 ritten van
Deventer naar Zutphen komen te vervallen)

Akkoord.

Lijn 852

Deze Vlinder gaat rijden tot 19:45 uur ( extra rit)

Akkoord.

Schoollijnen

De dienstregeling kan eventueel nog worden
aangepast aan gewijzigde lestijden (nu nog niet
bekend)

Akkoord.

Bus Rivierenland
Tiel – Kesteren – Rhenen – Wageningen
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 44, 45
en 145

Vervallen lijn 145 (pendel Kesteren – Rhenen)
wegens beperkt aantal gebruikers

ROCOV vraagt provincie naar standpunt t.a.v. opheffing
pendeldienst Kesteren Rhenen.

Lijnen 44 en 45 tussen Kesteren en Rhenen in
het patroon van de huidige lijn 145 laten rijden.
Dit heeft positieve en negatieve invloed op
aansluitingen en reistijden

Dit kan alleen door het ROCOV akkoord worden bevonden indien
de aansluitingen met de treinen te Kesteren en Rhenen perfect
zijn.

Om zoveel mogelijk aansluitingen te faciliteren
wijken de tijden ochtendspits af van die in
middagspits

Rijdt lijn 145 wel dan kan dat tussen Kesteren en Rhenen meer
zekerheid geven t.a.v. de aansluitingen.

Culemborg - Vianen
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 146

Slecht bezette lijnen met hoge maatschappelijke
kosten per reiziger.
Op werkdagen laten vervallen laatste retourrit
Op zaterdagen en zondagen vervangen door
belbus Hagestein – Everdingen – Culemborg en
belbus Hagestein – Vianen
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Advies/reactie ROCOV Gelderland

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Akkoord.

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Leerdam – Gorinchem
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 141 en
673

Beide lijnen worden geïntegreerd in een nieuwe
lijn 673 Leerdam – Asperen – Heukelum –
Gorinchem. De nieuwe lijn 673 rijdt deels via de
A15 en doet Spijk (<2 reizigers per dag) niet
meer aan

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Het ROCOV vindt het prima dat deze lijn er komt, maar wenst
heel uitdrukkelijk om ook Spijk erbij te betrekken. Ook
onacceptabel dat Heukelom in de schoolvakanties geen OV meer
heeft.
Een der belangrijkste problemen bij het besluit vorig jaar om
alsnog te komen met lijn 673 waren de scholieren die op
werkdagen de scholen in Gorinchem bezoeken. Dat probleem
mag niet opnieuw de kop opsteken.
Het ROCOV is blij dat ook Arriva wil overleggen met de provincie.
Het ROCOV neemt ook contact op met de provincie t.a.v. dit
probleem.

Druten – Kerkdriel – ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 165

Tijdens de vakanties (kerst, mei en zomer)
terugval frequentie naar 60 minutendienst,
m.u.v. ochtend- en middagspits

Brakel – Zaltbommel
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijnen 49 en
249

Nieuwaal wordt weer opgenomen in lijn 49
d.m.v. een nieuwe halte nabij de zuidkant van
het dorp (loopafstand 500 meter vanaf de
bebouwde kom van Nieuwaal)
In de avonduren en het weekend doet Vlinder
Bommelerwaard (lijn 860) de nieuwe halte aan
Als gevolg hiervan verdwijnt lijn 249 (belbus)
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Advies/reactie ROCOV Gelderland

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Jammer. Het ROCOV adviseert om een halfuur dient te laten
rijden tussen Kerkdriel en Den Bosch.

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Prima oplossing.

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

Overige wijzigingen Rivierenland
Onderwerp
Uitgangspunt/voorstel
Lijn 44
Lijn 45
Lijn 45

Lijn 68

Aansluitingen
Schoollijnen
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Krijgt in de ochtendspits meer rijtijd tussen
Kesteren en Tiel
Krijgt in de ochtendspits meer rijtijd tussen
Kesteren en Tiel
Gaat in Tiel bij aanvang reconstructie
Grotebrugse Grintweg via Laan van Westroijen
rijden
Gaat tot 17:30 uur rijden (retourrit komt te
vervallen). Daarna nemen de lijnen 268 en 860
bediening over
Ten behoeve van robuustere aansluiting trein op
bus vertrekt lijn 46 10 minuten eerder naar Tiel
De dienstregeling kan eventueel nog worden
aangepast aan gewijzigde lestijden (nu nog niet
bekend)

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.
Akkoord.

Reactie Arriva /
provincie Gelderland

