ROCOV Gelderland

Zutphen, 03 november 2020
Onderwerp: Reactie op advies Aanvullend Vervoerplan 2021

Geachte heer Kruithof,
Allereerst danken wij het ROCOV Gelderland voor het gedane advies. Wij zijn ons
er van bewust dat wij van u een extra tijdsinvestering én flexibiliteit hebben
gevraagd om naast de gebruikelijke planvorming ook advies te geven over het
Aanvullend Vervoerplan 2021.
Graag reageren wij via de tabel (zie ook onder) op de inhoudelijke opmerkingen
en adviezen. Aanvullend daaraan gaan wij graag in de brief nader in op de
adviezen rondom het onderwerp ‘avondbediening Rivierenland’.
Arriva heeft kennis genomen van het feit dat ROCOV Gelderland, als
reizigersorganisatie, niet positief kan adviseren tegenover een teruggang van OV
in de avonduren. Wij hebben natuurlijk begrip voor het feit dat het ROCOV de
belangen behartigt van elke reiziger, ook als dit slechts om een enkele reiziger
gaat in de late avonduren.
Arriva stelt zich tot doel om vanuit de, in het Vervoerplan 2021, benoemde pijlers
bereikbaarheid te waarborgen tegen maatschappelijk acceptabele kosten. Deze
pijler slaat ook terug op de minder rendabele lijnen en tijdsblokken binnen het
openbaar vervoer waarbij zeker in de huidige omstandigheden gekeken moet
worden naar de balans tussen maatschappelijke kosten en opbrengsten.
Ingegeven door de ongekende consequenties die de COVID19-pandemie
meebracht voor het OV, slaat die balans nu door naar de verkeerde kant
waardoor Arriva genoodzaakt is maatregelen te nemen.
Om de basisbereikbaarheid zo veel als mogelijk in tact te houden, hebben we er
in ons voorstel bewust voor gekozen om alle lijnen in de vroege avond wél te
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laten rijden en pas in de latere avond een deel van de lijnen niet meer aan te
bieden. Zoals benoemd in het Aanvullend Vervoerplan 2021 reist 98% van de
reizigers voor 21 uur.
Uw suggestie dat de Arriva Vlinder een mogelijke oplossing is voor deze gebieden
zou Arriva graag verder onderzoeken. Een bredere inzet van de Vlinder behoort
tot onze ambities. Daarbij overigens wel opgemerkt dat in het geval van
avondbediening in Rivierenland ook met díe variant hoge maatschappelijke
kosten gemoeid zijn. Graag gaan wij met ROCOV Gelderland en onze
opdrachtgever Provincie Gelderland open in gesprek over de termijn en de
manier waarop en onder welke (evt. aanvullende) condities de Arriva Vlinder in
de toekomst ingezet kan worden.

Met vriendelijke groet,

Kees de Rijk
Concessiemanager bus regio Oost

DR 2021, advies aanvullend vervoerplan voor Arriva
Onderwerp
Programma
Wenbaarheid

Wijze van
informeren

Zaterdagnacht.
Daybreaker

Uitgangspunt/voorstel
Basisnetwerk

Niet afschalen bij frequenties
van 2 x per uur.
• Spitsverdichters en
ontlastend schoolnet.
• Paar keer per jaar bekijken
waar deze flexibele inzet
wordt toegepast.
• Online reisplanners
• Haltevertrekstaten
•
•

DRIS-panelen
In de bus.

•

Geen daybreaker in
coronaperiode.
Laatste ritten van Arnhem
richting Doetinchem.

•

Advies ROCOV

Reactie Arriva

Begrijpelijk.
• Voorkom dat lijnen die voor een deel over dezelfde route
rijden niet kort achter elkaar rijden.
• Bij opheffen van versterkingsbussen dient prioriteit gegeven
te worden aan die bussen die (ongeveer) gelijktijdig rijden.
Op deze manier merkt de reiziger er weinig van dat er
minder bussen rijden
Akkoord.

Wij begrijpen uw advies en proberen hier zoveel
mogelijk rekening mee te houden.
Op bepaalde plekken is het gedeeltelijk achter elkaar
rijden niet te voorkomen omdat de beide bussen
bijvoorbeeld ook moeten aansluiten op de trein in
Doetinchem.

•
•

Arriva is het met u eens dat snel in kunnen spelen op
drukke ritten met versterkingsbussen van belang is
binnen het Programma Wendbaarheid.

•
•

Goed idee.
Graag ook strategische plekken kiezen met
versterkingsbussen voor plotseling noodzakelijke dagelijkse
aanpassingen..

Meest voor de hand liggend, dus akkoord
Uitstekend. Maar ook graag telefoonnummer, emailadres,
en twitter, enz. klantenservice vermelden.
• Ook prima, maar ook hier telefoonnummer, emailadres, en
twitter, enz. klantenservice.
• Idem..
Worden de halte vertrekstaten na wijzigingen ook weer
aangepast?
• Akkoord.
• Onduidelijk:
“De halfuurdienst van Arnhem naar Doetinchem wordt met
een uur uitgebreid tot 00 35 uur”
en

Op onze haltes wordt standaard verwezen naar de
verschillende kanalen om reisinformatie te zoeken en
om contact op te nemen met de klantenservice.
De haltevertrekstaten worden aangepast indien deze
niet meer actueel zijn.

Laatste treinen zaterdag na 00:00 in 2020:
• 0:35 Arnhem – Winterswijk
• 1:35 Arnhem – Winterswijk
Laatste treinen zaterdag na 00:00 in 2021:
• 0:05 Arnhem – Winterswijk
• 0:35 Arnhem – Winterswijk

•

Avondbediening
Rivierenland.

•

Vervallen
o Streeklijnen 44, 45 na
22.00 uur en 46 en 47 na
21 uur.
o Vlinder 844 en 860 na
21.00 uur.
o Belbussen na 21.00 uur.

.
Vervallen van de avondbediening zonder alternatief is
onacceptabel. Dergelijke maatregelen zetten een neerwaartse
spiraal in werking en zijn het begin van het einde. Reizigers
kunnen immers niet meer ’s avonds thuis komen wat betekent,
dat ze de heenreis ook niet meer met de bus gaan maken.
Daardoor worden vroegere ritten ook minder bezet waardoor de
maatschappelijke kosten hoger worden en deze dus ook op de
nominatie komen om te vervallen. Zo breek je het busvervoer in
de regio steeds verder af en zitten er straks alleen nog maar
scholieren in de bus.
Wij adviseren eerst de kwaliteit van de Vlinders te verhogen en
te proberen meer reizigers hier in te krijgen. Wij begrijpen, dat
vaste ritten in de avonden een te dure optie worden met de
huidige aantallen reizigers. Maar het Vlinderconcept is hier juist
een goede oplossing voor. Wij adviseren dit concept daarom
juist uit te breiden in de Neder-Betuwe. Daarmee kan tegen
lagere kosten nog steeds vervoer worden geboden. Zorg er
voor, dat de Vlinder Neder-Betuwe vanuit Tiel meer dorpen kan
bedienen. Dat verhoogt het aantal reizigers. En zorg, dat de
Vlinder rijdt na elke aankomende trein in plaats van 1 keer per
uur. Dat maakt het product een stuk aantrekkelijker. Probeer de
bevolking te motiveren om de bus te pakken, laat zien dat het
kan!
Wij begrijpen ook niet, dat u het product Vlinder Neder-Betuwe
stopzet, terwijl u nog aan het onderzoeken bent hoe dit
grootschaliger in te zetten. Het stopzetten van het product kost

1:40 Arnhem – Winterswijk

De trein van 0:05 is een uitbreiding van de
dienstregeling. Er wordt gesproken over Doetinchem
omdat er op de late zaterdagavond geen
halfuurdienst is tussen Doetinchem en Winterswijk
De reactie is in bovenstaande brief weergegeven.

Vlinder
Doetinchem

Routewijziging
‘s-Heerenberg

•
•

Samenvoegen tot één
vlinder.
Aanpassing reserveringsvrije
haltes.

•

Aanpassing vlinderhaltes.

•
•

Wijziging route.
Wijziging haltes.

immers ook geld. Informatie op haltes moet bijvoorbeeld worden
aangepast. Het is weggegooid geld als deze informatie eerst
verwijderd wordt en dan later weer aangebracht moet worden.
Wij raden u aan om het onderzoek eerst af te ronden alvorens
de Vlinder Neder-Betuwe af te schaffen
• Akkoord.
• Jammer dat dit niet meer bij het ziekenhuis, juist vanwege
het moeilijk kunnen reserveren na een ziekenhuisbezoek.
Zou zo georganiseerd moeten worden dat - gelet op de
leeftijd van velen die het ziekenhuis bezoeken – vanuit het
ziekenhuis met “één druk op de knop” gereserveerd moet
kunnen worden.
• Akkoord.

•
•

Akkoord.
Niet akkoord. De halteafstand wordt bij opheffen van de
halte Maria van Nassaulaan van ca. 500 m naar 1 km
vergroot. Halteren voor 1 reiziger kost doorgaans niet meer
dan 20 seconden. Dit moet inpasbaar zijn!

Het aantal reizigers dat gebruik maakte van de
huidige reserveringsvrije halte Ziekenhuis lag al ruim
onder gemiddeld 1 reiziger per rit. Door het opnemen
van halte station zou het standaard rijden naar halte
ziekenhuis teveel tijd kosten: zo zou er nauwelijks tijd
overblijven om de andere Vlinderhaltes te kunnen
bedienen.
Wij zijn het met u eens dat bij een ziekenhuisbezoek
het lastig is om een Vlinderrit te reserveren vanwege
de uitloop van afspraken. Wij gaan daarom kijken of
over een dergelijk systeem mogelijk is waarbij
reizigers gemakkelijk en snel kunnen reserveren.
Ook wij betreuren het opheffen van de halte, maar
we verwachten dat rijtijd van lijn 24 de komende
jaren fors onder druk komt te staan door
herinrichtingswerkzaamheden in ’s-Heerenberg.
Indien we meer gaan halteren komen aansluitingen
op de trein en andere bussen in Doetinchem in het
gedrang. Ook kost de ingebruikname van de nieuwe
bushalte Hangaarts (richting Doetinchem) extra
halteringstijd; deze halte wordt juist een groot
voordeel voor de reizigers.
De gemeente Montferland is voornemens om
toekomstig het huidige busstation te verplaatsen naar
de rotonde Drieheuvelenweg – Lengelseweg. Lijn 24
komt dan niet meer langs de huidige haltes Maria
van Nassaulaan en het huidige busstation. De weg

tussen deze twee haltes wordt daarbij volledig
afgewaardeerd tot een fietsstraat waar een bus niet
doorheen kan rijden.

