Statencie BOC
Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Uw kenmerk: PS2016-295
Uw datum: 12 april 2016
Ons kenmerk: RGS526

Afschrift: gedeputeerde mw. C.
Bieze; provincie Gelderland, dhr.
C. Bieker
Bijlage: -

ROCOV Gelderland
p.a. InfraRoad
Industrieweg Oost 13a
6662 NE ELST Gld.
T: 06 33 400 650
E: rocovgelderland@infraroad.nl
I: www.rocovgelderland.nl

Betreft: Bijdrage agendapunt 8 cie BOC op woensdag 11 mei 2016
Onderwerp: Extra treinen Valleilijn

Arnhem, 9 mei 2016

Geachte leden van de cie BOC,

Met veel belangstelling heeft het ROCOV Gelderland kennis genomen van de inhoud van de
Statenbrief van 12 april 2016 inzake extra treinen Valleilijn.
Al jaren is er sprake van een, vooral tijdens de spitstijden, tekort aan materieel om aan de
vervoersvraag te kunnen voldoen. Regelmatig moeten reizigers op de stations achterblijven vanwege
overvolle treinen, hetgeen niet bevorderlijk is voor het gebruik van het OV.
Tijdens het huidige schooljaar zijn er zelfs speciale bussen ingezet om scholieren “uit de trein“ te
halen en rechtstreeks naar de desbetreffende scholengemeenschap te brengen.
Het ROCOV Gelderland is dan ook groot voorstander van de aanschaf van extra materieel, voorzien
van toiletten, hetgeen voor veel reizigers een zeer nuttige voorziening is.
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Naast deze zeer noodzakelijke investering in materieel zullen er in de nabije toekomst ook de nodige
infrastructurele investeringen nodig zijn om aan de toenemende vervoersvraag tegemoet te komen.
Om te komen tot het verhogen van de frequenties op deze spoorverbinding is uitbreiding van
spoorcapaciteit noodzakelijk; daarnaast bestaat er een grote wens om de huidige verbinding tussen
Amersfoort en Ede-Wageningen uit te breiden tot Arnhem.
Kortom, het ROCOV Gelderland ziet dit voorstel als een eerste stap om aan de fors toegenomen
vervoersvraag te kunnen voldoen, maar is zeker niet voldoende gelet op de prognoses m.b.t. de
verwachte vraag aan openbaar vervoer in deze regio.
Namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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