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Betreft: Advies Mobiliteitsplan 2017 concessie Veluwe Syntus

Arnhem, 20 juni 2016

Geachte heer Speulman,
Hierbij ontvangt u het advies van het ROCOV Gelderland over de voorstellen van Syntus voor de
concessie Veluwe in het dienstregelingsjaar 2017.

Algemeen
Het ROCOV Gelderland is positief gestemd over de plannen die Syntus heeft voorgelegd voor de
concessie Veluwe 2017. Op enkele kleine pijnpunten na is sprake van handhaving van het bestaande
lijnennet en frequenties; hier en daar worden zelfs verbeteringen voorgesteld.
Het ROCOV is tevens verheugd over het feit dat de wijzigingen beperkt blijven en er nu geen
drastische veranderingen worden voorgesteld. Anders hadden de reizigers mogelijk binnen een korte
tijdsspanne nog meer veranderingen ”voor de kiezen gekregen” als gevolg van afstemming op de OVvisie en de Verkeersvisie Apeldoorn.
In dit advies gaat het ROCOV per onderdeel in op de door Syntus geschetste ontwikkelingen en geeft
daarbij aan hoe daarover te denken en/of te adviseren.
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Invulling OV-visie provincie Gelderland:
Syntus geeft met de dienstregeling 2017 een eerste voorzichtige invulling van de OV-visie van de
provincie Gelderland door zowel mensen als materieel slimmer in te zetten. In de komende jaren wil
Syntus deze invulling verder uitrollen. Het ROCOV wordt hierbij nauw betrokken.
Het ROCOV is zeer content met deze stapsgewijze aanpak.

Wensen voor de dienstregeling 2017
In het voorstel voor de dienstregeling 2017 heeft Syntus een groot aantal wensen, o.a. van het
ROCOV, verwerkt. Het ROCOV Gelderland ziet de geuite wensen als een belangrijke opgave voor
Syntus om deze in de dienstregeling 2017 te verwezenlijken.

Stadsdienst Apeldoorn
Voor 2017 worden alleen enkele kleine mutaties voorgesteld. Het lijnennet blijft in Apeldoorn intact.
Dit biedt de gemeente en Syntus de gelegenheid om, samen met de reizigers en
consumentenorganisaties, te werken aan een nieuw lijnennet.
De voorstellen voor de stadsdienst Apeldoorn kan het ROCOV grotendeels onderschrijven. De
plannen voor de lijnen 12 en 15, de extra ritten op de lijnen 2 en 10, het aanpassen van enkele
vertrektijden van de lijnen 2 en 10 en het synchroniseren van de aankomst- en vertrekpatronen
waarbij de onderlinge aansluitingen zoveel mogelijk in stand blijven, krijgen steun van het ROCOV.
Het ROCOV is verheugd dat de wens om late ritten te laten eindigen bij het station is overgenomen.
Nog niet meegenomen wensen zijn:
 Bediening Deventerstraat richting centrum (halte nabij de Julianakerk);
 De verbinding met Vaassen West;
 Lijn 14 tijdens de daluren laten rijden via het CBR;
 Het versnellen van de busverbinding tussen de Belastingdienst en het station.
Advies: Het ROCOV stemt in met de voorstellen voor de stadsdienst Apeldoorn. Wel vraagt het
ROCOV een oplossing te zoeken voor de bediening van de Deventerstraat, Vaassen West (inzet
deelfietsen?) en lijn 14 in daluren langs het CBR.

Stadsdienst Ede
Het ROCOV is verheugd over het goed functioneren van de lijnen 1, 2 en 5. Een uitbreiding van de
periode dat deze lijnen elk half uur rijden (avonden en weekenden) zal bijdragen aan een verdere
groei van deze lijnen. De betere aansluiting van lijn 5 op de trein in De Klomp en het doorrijden van
de laatste rit van lijn 1 tot het station zien we als winst.
Zorgelijk is de ontwikkeling met betrekking tot lijn 6, de Edese servicelijn. Syntus wil deze omzetten
in een Kolibriedienst. Gelet op het aantal gebruikers, kan het ROCOV hiermee instemmen. Wel met
als voorwaarde dat de lijn station Ede-Wageningen als vast aankomst- en vertrekpunt krijgt en dat
alle betaalwijzen mogelijk blijven (het zijn veelal senioren die hiervan gebruik maken, die niet
allemaal over een OV chipkaart en iDeal beschikken). Daarnaast zou de aanmeldtijd zo kort mogelijk
moeten zijn. In verzorgingstehuizen zou een eenvoudige druk op een knop voldoende moeten
kunnen zijn.
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Advies: Het ROCOV stemt in met de voorstellen voor de stadsdienst Ede. Met het omzetten van lijn 6
naar een Kolibriedienst kan het ROCOV alleen dan instemmen indien aan bovenstaande
randvoorwaarden is voldaan.

Stadsdienst Harderwijk
De eerdere plannen om lijn 1 alleen in de ochtend en lijn 2 alleen in de middag te rijden zijn gelukkig
van tafel. Het ROCOV vindt een eenduidig aanbod gewenst. Beide lijnen krijgen echter wel een uurfrequentie. Door de vertrektijden bij het station op 16 en 46 over het uur te leggen ontstaat
weliswaar van/naar het station elk half uur een reismogelijkheid, dit geldt niet voor het grootste deel
van de haltes waar een ongelijke tijdsverdeling tussen vertrekmogelijkheden ontstaat.
Het opheffen van lijn 3 lijkt, op basis van het aantal gebruikers, onvermijdelijk. Lijn 103 als alternatief
voor Drielanden is acceptabel, gelet op de frequentieverhoging tussen Putten en Harderwijk
(’s avonds en zondags aanvulling uurdienst met Kolibrie).
Een niet vervulde wens blijft een betere verbinding tussen het NS-station en het Dolfinarium.
Een goede halte aan de Westermeenweg aan de zuidkant van het ziekenhuis vindt het ROCOV
positief.
De versnelde route van lijn 104 tussen Apeldoorn en Harderwijk met een halte in de Deventerstraat
in Harderwijk zien we als zeer positief.
Advies: Het ROCOV gaat akkoord met de voorstellen voor de stadsdienst Harderwijk. Daarnaast
adviseert het ROCOV Syntus om, samen met de concessienemer in Flevoland, te onderzoeken of een
halte dichter bij het Dolfinarium mogelijk is. Ook deelfietsen bij het station om naar het Dolfinarium
te kunnen rijden is een wens.
Advies: Zorg voor goede stallingsmogelijkheden voor fietsen bij haltes van lijn 103 in Harderwijk
Drielanden vanwege toenemende looptijden naar/van haltes als gevolg van het vervallen van lijn 3.

Streeklijnen Harderwijk
Lijn 103 krijgt een ontsluitende functie voor een deel van Harderwijk waar stadslijn 3 vervalt. Syntus
stelt verder een andere routering van de lijnen 104 en 205 in Harderwijk voor. Ook in Barneveld zal
lijn 205 tijdelijk een andere route moeten volgen vanwege de bouw van een tunnel.
Advies: De ontsluiting van Harderwijk Drielanden d.m.v. een opgewaardeerde lijn 103 is akkoord (zie
ook onder punt Stadsdienst Harderwijk).
Advies: Het ROCOV kan ook akkoord gaan met de voorstellen voor lijn 104 indien er een oplossing
wordt gevonden voor de vervallen reismogelijkheid van Ermelo naar Apeldoorn v.v. Mogelijk kan
Buurtbus 513 hierin een rol spelen door een gegarandeerde aansluiting op lijn 104 bij de
gemeenschappelijke halte Ullerberg op de N302.
Advies: De tijdelijke verlegging van de route van lijn 205 in Barneveld is onvermijdelijk. Wel gaat het
ROCOV ervan uit dat bij station Barneveld Centrum goede aansluitingen geboden worden op de
treinen.
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Valleilijn
Het ROCOV Gelderland is, evenals Syntus, content over de Valleilijn tussen Ede en Wageningen. Het
eerder beginnen van de verdichting ’s middags is positief en onderstreept het goed functioneren van
deze lijnen.
Wel leeft er onder de Wageningse studenten de wens om de verbinding tussen de WUR-campus en
station Ede-Wageningen nog verder te versnellen. Ook een verdere frequentieverhoging tijdens de
ochtendspits is een wens die al langer leeft. De gemeente Wageningen ziet graag dat de
Rooseveldweg in het lijnennet wordt opgenomen.
Advies: Het ROCOV is akkoord met de voorgestelde verbeteringen. Verder adviseert het ROCOV om
samen met de provincie en de gemeenten Wageningen en Ede te onderzoeken hoe de Valleilijn
verder versneld kan worden en daarmee een echte HOV-verbinding wordt.
Tevens het verzoek om, samen met de gemeente Wageningen en collega vervoerders, te
onderzoeken hoe de Rooseveldweg kan worden opgenomen in het lijnennet.

Veluwelijn
De enige wijziging die Syntus voorstelt is een routewijziging in Zwolle via de Blaloweg, zodat een
groot werkgebied beter ontsloten kan worden (halte bij ABN).
Ook de wens om de een na laatste rit van lijn 202 te laten doorrijden van Heerde naar Zwolle (een
logischer eindpunt) is in vervulling gegaan.
Advies: Het ROCOV ondersteunt Syntus in deze voorstellen.

Apeldoorn – Arnhem
Het aanbod verandert hier niet.
Met de inzet van deelfietsen in Apeldoorn Zuid verwacht Syntus dat de lijnen 91 en 43
aantrekkelijker worden als alternatief voor huidige -automobilisten. Dat hoopt het ROCOV uiteraard
ook.
Een aanvullende wens van het ROCOV blijft nog onvervuld:
 Een extra rechtstreekse spitslijn tussen beide steden, die zowel in Apeldoorn als Arnhem een
beperkt aantal haltes (twee) aandoet;
Advies: Het ROCOV is akkoord met een proef om te zien of de inzet van deelfietsen ertoe kan
bijdragen dat het gebruik van het reguliere busvervoer toeneemt. De inzet mag niet ten koste gaan
van lokale verbindingen in Apeldoorn.
Advies: Onderzoek de mogelijkheden om in een later stadium een extra spitsverbinding tussen
Apeldoorn en Arnhem in te leggen.

Streekdiensten Zwolle
Het ROCOV vindt het positief dat lijn 100 i.v.m. de ontwikkelingen in het realiseren van een vastnet
nu al een latere rit krijgt toegevoegd (belangrijke verbinding Elburg – Zwolle).
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Advies: Uitvoeren.

Andere verbindingen
De ontwikkelingen met betrekking tot de lijnen 87 en 106, die in de conceptversie werden
voorgesteld, ontbreken in de definitieve versie.
Na telefonisch overleg is daar meer duidelijkheid over verkregen
Lijn 87 was een goede verbinding toen het een buurtbus was. Het aantal reizigers werd echter weer
minder toen de buurtbus werd omgezet in een reguliere lijn, met omzetting tot scholierenlijn tot
gevolg. Politiek gezien is deze lijn echter zeer gewenst.
Lijn 106 wordt vooral gebruikt tussen Otterlo en het midden van het park De Hooge Veluwe. Er is
bijna geen gebruik tussen Hoenderloo en het “parkmidden”. Syntus stelt daarom voor een
Kolibriedienst aan te bieden, die op afroep rijdt tussen “parkmidden” en Hoenderloo v.v. Deze
Kolibrie kan ook wat makkelijker naar campings rijden.
Advies: Maak van lijn 87 weer een buurtbus (behoort daarmee tot het vastnet) met versterking van
een grote bus op tijden dat scholieren lijn 87 gebruiken.
Advies: Laat een Kolibrie rijden op lijn 106. Wel verstandig dat de Kolibrie ook in de buurt aanwezig is
en via park- en campingdiensten makkelijk kan worden opgeroepen, daar veel toeristen weinig van
Syntus weten. De betalingsmogelijkheden dienen juist voor toeristen nogal makkelijk te zijn.

Scholierenlijnen
Fruytierschool:
Met name vanuit Ede maken minder scholieren gebruik van deze bus. Daar lijn 653, net als lijn 651
vanaf het station Ede-Wageningen gaat rijden kan lijn 108 vervallen als scholierenlijn.
De vernummering van scholierenlijn 104 naar lijn 654 wordt gedaan om verwarring bij reizigers te
voorkomen. Als scholierenlijn 104 op een dag niet reed stonden er wel mensen te wachten op de
reguliere lijn 104. Aanpassing van het lijnnummer is dan ook een logisch gevolg.
Guido de Bres:
Met de school volgt in september overlegd, nadat er tellingen plaatsvinden zodra alle lessen op
school begonnen zijn. Bij gelijk blijven van het aantal reizigers of een te kleine toename, volgt
waarschijnlijk opheffing.
Voor de winterperiode kan er in overleg met de school wel een winterdienstregeling worden
opgezet.
Advies: Akkoord gaan met beide voorstellen, wel in overleg met de beide scholen.

Deelfietsen algemeen
Syntus wil bij een groot aantal haltes deelfietsen gaan plaatsen. Deze kunnen een zeer goede
aanvullende voorziening zijn voor de zogenaamde laatste of eerste kilometer van de OV-reis. De inzet
van deelfietsen mag echter, volgens het ROCOV, niet ten koste gaan van regulier OV (bus, belbus,
buurtbus).
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Advies: Het ROCOV stelt voor om de inzet van deelfietsen te combineren met het aanbieden van een
“slecht weer” abonnement. Daarnaast vraagt het ROCOV aandacht voor de integratie van het
deelfietsensysteem in het totale OV wat betreft betaalwijze, informatie, relatie met OV-fiets, etc.

Conclusie algemeen
Het bijna volledig handhaven van het huidige aanbod en het op enkele plekken efficiënter benutten
van de (financiële) middelen zoals nu voorgesteld, samen met de stapsgewijze vervolgaanpak op
basis van de OV-visie, stemt het ROCOV tot tevredenheid en biedt een goede vertrouwensbasis voor
de toekomst waarbij het ROCOV volop betrokken wil blijven.
Tot slot doen wij een dringend beroep op u 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,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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