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Arnhem, 5 november 2019

Geachte heer Lieven, beste Wim,
De afgelopen jaren zijn veel DRU’s (inschatting minimaal 40.000) vanuit het reguliere openbaar
vervoer ingezet om Breng flex te kunnen bekostigen. Per 15 december a.s. stopt de pilot met Breng
flex. Aan het ROCOV is meermaals de verzekering gegeven dat bij stopzetting van Breng flex deze
DRU’s weer beschikbaar zouden komen voor het reguliere OV. In het ter advisering voorgelegde
Vervoerplan 2020 zien wij daar, behoudens het weer aanbieden van lijn X003 tussen Oosterhout en
Nijmegen CS, niets van terug.
Het ROCOV vindt het vreemd dat in het Vervoerplan niet duidelijk wordt gemaakt wat er met de
betreffende DRU’s die aan het reguliere OV zijn onttrokken gebeurt. Het ROCOV dient dan ook
hierover geïnformeerd te worden d.m.v. een overzicht van bezuinigde DRU’s (op lijnniveau) ten bate
van Breng flex en hoe deze ingezet gaan worden nu de pilot met Breng flex stopt. Dit mag zeker niet
onder tafel verdwijnen.
Wat de concrete voorstellen in het Vervoerplan 2020 betreft: eigenlijk kunnen we daarover pas goed
adviseren nadat aan bovenstaand verzoek tegemoet is gekomen. Gelet op het belang van het
realiseren van een tijdig alternatief voor het dorp Oosterhout, voelt het ROCOV zich toch genoodzaakt
op korte termijn in te gaan op de voorstellen. We mogen de reizigers niet de dupe laten zijn van de
controverse tussen Hermes en de provincie Gelderland over Breng flex.
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Inmiddels heeft GS, vooruitlopend op het advies van het ROCOV, in een Statenbrief (d.d. 29 oktober
2019; zaaknummer 2019-009347) haar besluit over de dienstregelingswijzigingen van Breng
toegelicht. Hierin komt, naast het weer instellen van lijn X003 op korte termijn (15 december) en het
aanpassen van de overige lijnen volgens het vervoerplan, een tweetal wijzigingen aan bod die niet zijn
opgenomen in het Vervoerplan 2020 van Hermes:
• Op lijn A008 in Arnhem wordt het vervallen van Breng flex in de avonduren vervangen door
een reguliere buslijn.
• In de richting van het Afrikamuseum in Berg en Dal zal Breng zorgen dat het huidige Breng
flex wordt vervangen door een vervoersysteem op maat.
Van beide wijzigingen is niet aangegeven wanneer deze ingaan. Het ROCOV ziet beide wel als een
verbetering van het voorzieningenniveau voor de reizigers en gaat hiermee akkoord.
In bijgevoegd overzicht treft u de reacties/adviezen van het ROCOV op de overige voorstellen, zoals
opgenomen in het Vervoerplan 2020, aan.

Het ROCOV Gelderland doet een dringend beroep op Hermes om de voorgenomen aanpassingen /
wijzigingen 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 Vervoerplan Breng DR2020 2de herziene versie (incl. nieuwe datum
stopzetting Breng flex)
Algemeen
Onderwerp
of lijn
II.
Reizigersontwikkeling

III.
Reizigerswaardering

Voorstel Hermes

Advies/reactie ROCOV Gelderland

Sinds de start van de concessie is een groei in aantal
reizigerskilometers gerealiseerd. Deze groei ligt
hoger dan de verwachte groei bij aanvang van de
concessie. In 2018 is deze groei enigszins
gestagneerd, maar in 2019 lijkt weer herstel op te
treden

Uiteraard is het ROCOV verheugd over deze boven
verwachting grote reizigersgroei. Daarom bevreemdt
het ons dat Hermes zich toch genoodzaakt ziet het
voorzieningenniveau op sterke lijnen (zoals A007)
gedurende een groot deel van de doordeweekse
dagen te verlagen. Meer reizigerskilometers betekent
toch ook meer inkomsten?
Volgens de cijfers zou echter ook veel aandacht
moeten worden besteed aan het aspect “informatie bij
vertraging/problemen”. De score hiervoor is in 2018
verslechterd en het laagst van alle onderzochte
aspecten.

De reizigerswaardering volgens de OV
Klantenbarometer is goed. Er heeft zich in 2018 een
kleine verlaging in het totaaloordeel voorgedaan
t.o.v. 2017.

Specifieke aandachtspunten m.b.t. de dienstregeling
voor de komende jaren zijn volgens Hermes:
1. Punctualiteit

2. Reissnelheid
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1. De punctualiteit wordt mede verkregen via:
o Snelle communicatiemogelijkheden tussen
machinisten/chauffeurs onderling zodat bij
een (kleine) vertraging van een bus of trein de
aansluiting (zeer zeker op een knooppunt) toch
gehaald kan worden (b.v. via kort
radioverkeer)
o Communicatieverbetering is ook: tijdig
geïnformeerd worden. Dat leidt tot meer
tevredenheid en gevoel van punctualiteit.
2. --

Reactie Hermes /
provincie Gelderland

3. Geboden frequentie

IV.
Breng flex

In deze 2de herziene versie is opgenomen dat Breng
flex in zijn huidige vorm per 1 januari 2020 ophoudt
te bestaan. Per e-mail d.d. 22 oktober is door
Hermes aangegeven dat de beëindigingsdatum is
vastgesteld op 15 december 2019 (ingangsdatum DR
2020)

V.
In het Vervoerplan worden drie onderzoeken
Onderzoeken genoemd:
1. Rijnlijn. Een hoogwaardige, snelle verbinding
Arnhem – Wageningen – WUR – station EdeWageningen.
Er is een eindbeeld gepresenteerd dat in
december 2022 (overgang naar nieuwe
concessie Rijn-Waal) gerealiseerd moet zijn. Dit
eindbeeld omvat de hoogfrequent rijdende
Rijn/Valleilijn en drie aanvullende lijnen.
Hermes kan hiermee instemmen, maar heeft
een voorkeur voor bundeling van lijnen, waarbij
naast de hoogfrequente Rijn/Valleilijn een
ontsluitende lijn gaat rijden
2. Verkenning Wijchen – Grave. De gemeente
Wijchen heeft gevraagd om een betere
verbinding tussen Grave en Wijchen (en
Beuningen). Hermes ziet hiervoor twee
varianten:
a. goede overstap tussen buurtbuslijn 565 en lijn
99.
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3. Opvallend is dat het cijfer voor frequentie in de
OV-klantenbarometer een daling laat zien. Een
teken aan de wand om de huidige frequentie op
lijn A007 niet aan te passen
Zie algemene opmerking hierover in begeleidende
brief.
(Waar gaan alle in het verleden bezuinigde DRU’s
(40.000) die naar Breng flex zijn gegaan nu naar toe??
Alleen een deel van de oude lijn X003 keert terug:
Oosterhout – Nijmegen CS)
Wat deze onderzoeken betreft, deze nemen we voor
kennisgeving aan. Wel wil het ROCOV betrokken
worden bij de verdere uitwerking hiervan. Ook gaat
het ROCOV ervan uit een adviesaanvraag te ontvangen
zodra sprake is van concrete invoering van plannen

b. een rechtstreekse buurtbus Beuningen –
Wijchen – Grave v.v. Om dit te realiseren zijn
enkele infrastructurele maatregelen
noodzakelijk
3. Aldenhof. Deze wijk wenst weer een
volwaardige busverbinding met Hatert WKC,
CWZ, CS en Centrum. Hermes ziet
mogelijkheden voor een oplossing. Deze worden
eerst besproken met de wijk, gemeente en
provincie
VI. Voorstellen nieuwe dienstregeling
Onderwerp of lijn
Voorstel Hermes
X003
Oosterhout –
Nijmegen CS
(per 15 dec 2019)

Opnieuw inleggen van deze lijn met
taxibusjes tussen Oosterhout en Nijmegen
CS. Route is deels wel anders dan in 2017.
Gaat rijden via busbaan Fruitlaan, De
Oversteek en noordelijk deel Waterkwartier.
Op de Fruitlaan vervangt de lijn de per half
augustus ingelegde spitsritten op lijn A014.
Lijnen X003 en A014 bieden daar wel samen
een kwartierdienst.
Inzet 2500 extra DRU’s per jaar

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Dit is de enige lijn die deels weer terugkeert na
stopzetting van Breng flex. Dit vindt het ROCOV een
goed voorbeeld hoe de Breng-flex-DRU’s weer in het
reguliere OV kunnen worden ingezet. Het ROCOV gaat
dan ook akkoord met dit voorstel. De voorgestelde
route in Nijmegen via De Oversteek en Waalfront
(Laan van Oost-Indië langs Honigcomplex) boort
wellicht een nieuw doelgroep aan. Ook de aanvullende
functie in Nijmegen Noord kan ertoe bijdragen dat de
gekozen opzet voor deze nieuwe lijn X003 tot een
beter resultaat leidt dan de oude lijn X003
Via e-mailwisselingen is al toegezegd door Breng dat
het voorstel voor lijn X003 enigszins wordt aangepast
t.a.v. route en enkele haltes, waardoor de
overstapmogelijkheden worden vergroot.
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Reactie Hermes /
provincie Gelderland

A007
Geitenkamp –
Rijkerswoerd

Op werkdagen tussen 9:00 en 14:00 uur van
6 naar 4 ritten per uur.
Dit levert een bezuiniging op van 2900 DRU’s
per jaar

(per 1 mrt 2020)

A054 en A056 (deel
Wageningen –
Heteren Kruitvat)
(per 1 mrt 2020)

Beide lijnen combineren tot een nieuwe lijn
A054. Handhaven “Kruitvat”-ritten en
inleggen aanvullende lijn tussen Renkum en
Heteren v.v. (deel van de dag halfuurdienst).
Dit levert een bezuiniging op van 2100 DRU’s
per jaar

In het huidige voorstel staan doordeweeks rond 17:00
en 19:00 een aantal ritten (rit 39 en 41) die half
uitgevoerd worden. Deze zouden doorrijden naar de
Aqualastraat, maar deze zien wij liever doorgetrokken
worden naar het CS. Daarbij, omdat het materieel
minder groot wordt, willen wij graag dat als er
tekenen zijn van overbelasting van de nieuwe lijn in de
spitsuren dat deze wordt uitgebreid of dat de
spitsritten op lijn 14 terugkomen
Het ROCOV wijst dit voorstel af. Mede gelet op het
dalende cijfer voor frequentie in de OVklantenbarometer, het ontbreken van de noodzaak te
bezuinigen, de vermelde groei van het aantal
reizigerskilometers (en dus inkomsten) en de grote
reizigersaantallen tijdens de perioden van de
voorgestelde frequentieverlaging. Een sterke lijn op
deze manier “afbouwen” leidt tot een negatieve
spiraal. Die kant moeten we met z’n allen niet op
willen gaan!
In de in juni ontvangene adviesaanvraag werden beide
lijn 54 en het lijngedeelte van 56 geschrapt. Dat werd
door het ROCOV afgewezen. En er werden
alternatieven genoemd: aan Kruitvat vragen om een
bijdrage voor het handhaven van de lijn en buurtbus
556 Elst – Heteren te laten doorrijden naar Renkum of
via Lexkesveer naar Wageningen). Hiermee is niets
gedaan.
Het ROCOV kan zich echter vinden in het nieuwe
voorstel. Wel vraagt het ROCOV aandacht voor goede
aansluitingen in zowel Heteren als in Renkum.
Zie de opmerking van het ROCOV bij de punctualiteit
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X006
Dukenburg NS –
Neerbosch Oost

Herstel van de 6 ritten per uur frequentie op
zaterdag tussen 11:30 en 17:30 uur.
Inzet 1175 extra DRU’s per jaar

(per 1 mrt 2020)

X010 Nijmegen CS –
Heijendaal

Extra ritten van Nijmegen CS naar Heijendaal
in de ochtendspits tussen 9:00 en 10:00 uur.
Inzet 350 extra DRU’s/jaar

(per 1 mrt 2020)

VII. Effecten in dienstregelinguren
Onderwerp of lijn
Voorstel Hermes
Meer- en
minderuren op
jaarbasis

Op jaarbasis worden 975 DRU’s minder
ingezet dan in 2019

Het ROCOV heeft in 2018 (over Dienstregeling 2019)
negatief geadviseerd over de maatregel om ritten op
deze drukke lijn te schrappen. Het is dan ook
verheugend dat Hermes deze maatregel nu deels wil
terugdraaien (op ma t/m vr blijft de 15-minutendienst
tijdens dal). Wat het ROCOV betreft is dit voorstel
uitstekend en dus akkoord
Dit is een iets ander voorstel dan in het oude
vervoerplan was opgenomen (koppeling aan
spitsritten lijn A014). Het nieuwe voorstel maakt niet
duidelijk wat met deze ritten geschiedt nu de
spitsritten van lijn A014 verschuiven naar lijn X003.
Verdwijnen deze ritten dan levert dat een bezuiniging
in DRU’s op en is wellicht geen sprake van inzet van
extra DRU’s, maar slechts van omzetting van ritten van
de ene naar de andere lijn.
Het ROCOV gaat overigens wel akkoord met inzet van
extra ritten op lijn X010

Advies/reactie ROCOV Gelderland
Hieruit trekt het ROCOV de conclusie dat bezuinigen
de belangrijkste opdracht is geweest bij het opstellen
van het vervoerplan voor de dienstregeling 2020. Het
ROCOV is van mening dat deze “bespaarde” DRU’s
beschikbaar blijven voor de reguliere dienstregeling
(zoals lijn A007).
De voorstellen van Breng geven een beeld van de
lijnen waarop DRU-besparingen worden gerealiseerd
en andere lijnen waarvoor die DRU’s worden ingezet.
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Reactie Hermes /
provincie Gelderland

Het ROCOV zou, nadat de definitieve dienstregeling is
uitgewerkt door Breng, graag een overzicht ontvangen
op welke lijnen de DRU’s - en hoeveel in aantal bespaard zijn en bij welke lijnen die DRU’s – ook in
aantallen – zijn besteed
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