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Betreft: Advies over voorstel hoogzomerdienstregeling Breng

Arnhem, 20 mei 2016

Geachte mevrouw Wennekendonk,
Hierbij ontvangt u het advies van het ROCOV Gelderland met betrekking tot het voorstel dat Hermes
heeft gedaan om een “hoogzomerdienstregeling in te voeren in de regio Arnhem Nijmegen.

Aanleiding
Hermes wenst vraag en aanbod tijdens 8 weken in de zomer (waaronder de zomervakantie valt) in de
regio Arnhem Nijmegen (concessie Breng) beter op elkaar aan te laten sluiten. Op werkdagen (ma t/m
vr) is een terugval in reizigersaantallen per lijn (CICO) geconstateerd van 35 tot 65 procent in
vergelijking met de drukste maand van het jaar, november. Op zaterdagen is sprake van een minder
sterke terugval; deze varieert tussen 15 en 35 procent. Omdat op een groot aantal lijnen al sprake is
van een vakantiedienstregeling, noemt het ROCOV de verdere inkrimping tijdens de zomer de
“hoogzomerdienstregeling”.

Voorstel
Om de kosten naar beneden bij te stellen overweegt Hermes de frequentie op een aantal lijnen te
verlagen naar 2 ritten per uur of 1 rit per uur. Ook zullen enkele lijnen gedurende de
hoogzomerdienstregeling geheel niet meer rijden indien sprake is van andere, parallel lopende lijnen.
Ook overweegt men de lijnen 13 en 15 te combineren tot één lijn tussen Nijmegen en Wijchen, zodat
ook hier de frequentie omlaag kan van 4 naar 2 ritten per uur. De besparingen in DRU’s zijn berekend
op 18.000. In 2016 wil Hermes de besparingen gebruiken om tijdens de vakantieperiode een
aantrekkelijke tariefpropositie te kunnen aanbieden. Vanaf 2017 echter wordt de besparing ingezet
voor het nieuw in te voeren Flexnet.
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Vraagtekens
Hoewel een (beperkte) inkrimping van de dienstregeling in de zomer begrijpelijk is en ook bij Breng bij
een groot aantal lijnen reeds wordt toegepast, vindt het ROCOV het toch vreemd dat Hermes een
verdere beperking op bestaande lijnen wil doorvoeren. Daarvoor is vanuit de concessieverlener geen
opdracht uitgegaan. Het druist tevens in tegen de afspraken die Hermes heeft gemaakt binnen haar
aanbod waarmee de concessie is binnengehaald. Ook geeft Hermes aan dat zich in algehele zin een
groei van het aantal reizigers voordoet. Waarom dan toch gaan schrappen, juist in de drukkere lijnen
en de lijnen die de afgelopen jaren zijn omgevormd tot Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)? Deze
kwaliteitssprong moet Hermes niet overboord zetten. Er is ook geen enkele argumentatie om deze
kwaliteitssprong terug te draaien. In de bijdrage vanuit de rijksoverheid verandert vooralsnog niets in
negatieve zin, sterker nog er vindt zelfs indexatie plaats.
In de literatuur wordt voor HOV(-achtige) lijnen, zoals 300, 331 en 352, een kwartierdienst als
minimum gezien, ook tijdens vakanties. Een verlaging van de frequentie heeft in alle gevallen nadelige
effecten op het gebruik ervan (zie R-net in Randstad).
Hermes wil voor de hoogzomerdienstregeling een periode van 8 weken hanteren. Het zal weinig
forensen gegund zijn om 8 weken lang vakantie te houden; 3 à 4 weken is eerder de norm. Ook
nemen veel werknemers bewust buiten het hoogseizoen vakantie. Zij die per bus reizen worden door
de hoogzomerdienstregeling gedurende een lange periode geconfronteerd met lagere frequenties.
In de bijlage van het verzoek (Excelbestand) geeft Hermes per lijn het verschil in aantal reizigers
gedurende de maand november en de maand augustus. Hierbij enkele opmerkingen:
 Het onderscheid tussen A-lijnen (Arnhem) en X-lijnen (Nijmegen) is niet altijd te maken. Zo
hebben de lijnen A014, A033, A300 en A331 een belangrijke functie als stadslijnen binnen
Nijmegen (tussen Nijmegen Noord en Brakkenstein/Heijendaal/Weezenhof).
 De opgegeven aantallen zeggen niets over de bezetting op deeltrajecten. Het zou zo kunnen
zijn dat op bepaalde gedeelten de terugval in aantal reizigers veel groter of kleiner is dan op
andere gedeelten van de betreffende lijn.
 In het Excelbestand wordt niet gerept over aanpassing van de lijnen 13 en 15 tussen
Nijmegen en Wijchen, terwijl daar in het Wordbestand wel van uit wordt gegaan.
 Bij lijnen die samen met andere vervoerders gereden worden (zoals 83 en 99) ontbreken de
check-ins en -outs van de andere vervoerders, waardoor geen gewogen vergelijking tussen
lijnen gemaakt kan worden.
 De totalen in het Excelbestand lijken af te wijken van de aantallen in het begeleidende
Wordbestand.

Koppeling met OV-visie
De OV-visie is nog niet vastgesteld door provinciale staten, al zal dat binnen niet al te lange tijd wel
gaan gebeuren. Verwacht mag worden dat de eerste concrete voorstellen voor invulling van het
Flexnet in 2017 worden ingevoerd. De plannen van Hermes voor de regio Arnhem Nijmegen zijn nog
erg vaag. Het ROCOV Gelderland vindt het dan ook voorbarig om reeds in 2016 aanpassingen in het
bestaande lijnennet door te voeren t.b.v. invulling van het Flexnet. Het vraagafhankelijke systeem
zoals voorgesteld in de e-mail d.d 28 april 2016 biedt nog weinig houvast, maar bevat wel enkele
pijnpunten: SOV is niet geldig; de kilometerprijs is hoger dan in het reguliere OV en de ritten moeten
gereserveerd worden.
Waarom gaat Hermes niet mee in een landelijk te ontwikkelen concept voor de stille uurtjes (zoals de
Nachtvlinder) dat wel met SOV kan worden gebruikt, de normale prijs per kilometer kent en op
knooppunten beschikbaar is/staat zonder reservering?

Mogelijke tariefproposities ter verzachting van de pijn
Hermes doet een drietal suggesties voor een mogelijke tariefaanpassing:
 Verlagen km-tarief met 20% (van 0,148 naar 0,1184).
 10-rittenkaart zonder overstaprecht voor 15 euro (niet geldig tijdens Vierdaagse).
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Kinderen (4-11 jaar) gratis mee met een betalende volwassene plus Breng Vrij
maandabonnement in juni te koop voor 25 euro (normaal 77 euro).
Hieruit moet een keuze worden gemaakt. Dat is een moeilijke opgave; geen enkele propositie komt
alle reizigers die gedurende de zomerweken gebruik (blijven) maken van Breng, tegemoet. Ook zijn
deze tariefproposities alleen in 2016 geldig.
Enkele (relativerende) opmerkingen bij de voorgestelde tariefproposities:
 Bij een gemiddelde ritlengte van 8 kilometer is de besparing bijna € 0,24. Dat is een weinig
wervend bedrag. Door frequentieverlaging neemt de gemiddelde reisduur toe met ongeveer
de helft van het tijdsverschil tussen twee ritten. Dat komt bij de HOV-lijnen 300, 331 en 352
neer op ongeveer 15 minuten. Een “compensatie” van 24 cent is dan verwaarloosbaar.
 De geldigheid van de 10-rittenkaart is beperkt. Waarom geldt deze beperking tijdens de 4daagse? Waarom is geen overstap mogelijk?
 Het Breng Vrij maandabonnement is alleen in juni te koop. Waarom niet in juli en augustus?
Krijgen houders van een Jaarabonnement Breng Vrij reductie voor één maand? En, zo ja, hoe
ontvangen ze deze?

Negatieve gevolgen algeheel
Hermes schetst zelf al enkele negatieve gevolgen van de voorgestelde frequentieverlagingen:
 Minder reismogelijkheden voor de reizigers die wel in de zomer (moeten) reizen.
 Slechtere aansluitingen op zowel andere bussen als de treinen.
 Langere reistijden vanwege slechtere aansluitingen en langere wachttijden bij haltes.
Hier komt nog bij dat het kan voorkomen dat reizigers niet meer op tijd op hun werk kunnen komen,
indien juist die ritten zijn geschrapt die goed aansloten op hun werktijden.
Daarnaast zullen de maatregelen ertoe kunnen bijdragen dat het openbaar vervoer een slechte naam
krijgt en/of in een negatieve spiraal terecht gaat komen. Trouwe reizigers die tijdens de zomer gaan
afhaken, kunnen het openbaar vervoer mogelijk definitief de rug gaan toekeren. Toeristen, die tijdens
de zomer de regio Arnhem Nijmegen volop bezoeken, worden geconfronteerd met een minder
frequent rijdend openbaar vervoer.
Ook is niet ingegaan op mogelijke inkomstendervingen voor Hermes zelf indien vaste reizigers gaan
afhaken.
In de plannen blijven slecht bezette lijnen wel de standaardfrequentie houden. Juist daarvoor zou
Hermes goede alternatieven moeten bedenken.

Conclusies:
 Hermes maakt niet duidelijk of afgeweken mag worden van gemaakte afspraken binnen de
concessie. De aangeboden compensaties gelden alleen in 2016 en zijn deels nog onduidelijk
(en daarmee niet te beoordelen).
 Er wordt door de opdrachtgever niet gevraagd om in 2016 besparingen op het aantal in te
zetten DRU’s door te voeren om vanaf 2017 projecten die gaan vallen onder het Flexnet te
kunnen bekostigen. Hermes loopt hiermee onnodig vooruit op de OV-visie.
 De frequentieverlaging is niet op alle lijnen, waar aanpassing is voorgesteld, te rechtvaardigen
op basis van de aantallen CICO’s. Hermes gaat hiermee snijden in de sterke lijnen, met
mogelijk niet te voorziene gevolgen. Op de lijnen 300, 331 en 352 doet Hermes het HOVkarakter van deze lijnen geweld aan.
 De besparingen worden in 2016 niet gebruikt voor het Flexnet, maar voor een eenmalige
aanbieding van tariefproposities met een beperkte toepassingsmogelijkheid voor reizigers.
 De maatregelen lijken meer kwaad dan goed te doen. Trouwe reizigers worden gedupeerd.
Het openbaar vervoer als geheel binnen de regio Arnhem Nijmegen verliest aan slagkracht.
De lange periode van 8 weken hoogzomerdienstregeling is dermate lang dat een deel van de
huidige reizigers mogelijk zal gaan afhaken.
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De maatregelen leiden in 2016 niet tot een efficiëntere inzet van de beschikbare financiële
middelen, maar tot een (beperkte) kaalslag van het openbaar vervoer.
Het is de vraag welke invloed de voorgestelde maatregelen hebben op de reguliere inkomsten
van Hermes gedurende deze periode. Deze zouden a.g.v. de maatregelen kunnen
verminderen.
In plaats van te komen met maatregelen die slecht bezette lijnen vervangen door efficiëntere
vervoersystemen gaat Hermes de hakbijlmethode toepassen. Dit lijkt in strijd met het streven
te komen tot een efficiënter vervoersysteem en het niet meer laten rijden van lege bussen.

Advies:
Omdat de besparing in 2016 niet worden ingezet in andere, efficiëntere vormen van openbaar
vervoer, adviseert het ROCOV Gelderland deze maatregel niet door te voeren. Neem de tijd om voor
de jaren die gaan komen een gedegen plan voor de zomermaanden uit te werken, waarbij “vaste
lijnen” door “flexibele vervoersystemen”, die efficiënter zijn, maar wel evenveel reismogelijkheden
bieden, worden vervangen. Biedt deze plannen ter advisering aan bij het ROCOV Gelderland.
Ontwikkel een zomerpromotie om het gebruik van het openbaar vervoer te vergroten. Ook onder
toeristen.
Handhaaf op de HOV-lijnen en andere sterke lijnen een minimum frequentie van 4 ritten per uur
(tijdens de brede spits). Anders zullen ook deze lijnen in een neerwaartse spiraal terecht gaan komen.

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,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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