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Betreft: Advies over Vervoerplan Achterhoek Dienstregeling 2017

Arnhem, 25 augustus 2016

Geachte heer Van den Bosch,
Aan uw verzoek advies uit te brengen over het Vervoerplan Achterhoek Dienstregeling 2017, komt het
ROCOV Gelderland graag tegemoet. Hierbij wordt wel een voorbehoud gemaakt met betrekking tot
het voorstel voor lijn 29 op zaterdag. Deze lijn wordt samen met Breng (Hermes) uitgevoerd. De
provincie Gelderland is gevraagd eerst een standpunt hierover te bepalen, zodat het ROCOV aan
beide vervoerders een eensluidend advies kan geven. Door wel een advies te geven over de andere
voorstellen, is Arriva in staat de interne procedures, die samenhangen met de wijzigingen, op te
starten.

Algemeen
In het vervoerplan komt u met uitzondering van de Servicelijnen in Doetinchem, met kleine
aanpassingen. De meeste voorstellen in het voorgelegde vervoerplan betreffen (gelukkig)
verbeteringen. In de inleiding geeft u aan dat grote wijzigingen pas in het voorjaar van 2017 zullen
worden doorgevoerd.
Hieronder gaan we op de afzonderlijke voorstellen in, waarbij zoveel mogelijk dezelfde volgorde wordt
aangehouden als in het Vervoerplan 2017.

Servicelijnen Doetinchem
Al meerdere jaren sleutelt Arriva aan de (stads)lijnen/servicelijnen in Doetinchem. Dan weer worden
de lijnen gevormd door verlengde streeklijnen dan weer gaat het om aparte lijnen. De vele
veranderingen hebben meestal geen gunstige invloed op het gebruik van dergelijke lijnen. Het
ROCOV is ervan overtuigd dat er iets gedaan moet worden aan de huidige servicelijnen, omdat het
aantal gebruikers schrikbarend laag is. Een halfuurdienst is een stap in de juiste richting. Ook is het
ROCOV content met de extra verbinding tussen het station en het ziekenhuis, die op verzoek van de
gemeente aan het originele Vervoerplan 2017 is toegevoegd. Wel vraagt het ROCOV zich af of de
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voorgestelde routevoering voor voldoende klanten aantrekkelijk is. Zouden de lijnen niet veel meer in
de keten trein-bus moeten passen met goede aansluitingen op/van de treinen? Het aangegeven
rijschema is erg strak. Hoe worden vertragingen opgevangen?
Advies: het ROCOV gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen van de Servicelijnen in
Doetinchem.

Lijnen 23, 28, 72, 73, 74 en 82/682
De voorstellen voor deze lijnen ondervinden steun vanuit het ROCOV en zijn akkoord.

Lijn 29
Het ROCOV geeft hierover advies zodra beide vervoerders met een eenduidig voorstel komen en de
provincie Gelderland haar standpunt hierover heeft bepaald.

Lijn 54
Gelet op het kleine aantal reizigers tussen Laren en Holten kan het ROCOV begrip opbrengen met
opheffing van het Overijsselse deel van deze lijn en gaat daarmee akkoord. Wellicht is het aanbieden
van een e-bikeproject een aardig alternatief voor de betreffende reizigers. Daarnaast vraagt het
ROCOV zich af of deze bespaarde DRU’s elders in Gelderland mogen worden ingezet of aan
Overijssel toegedeeld worden en in hoeverre over deze lijn overleg met Overijssel is gevoerd.

Lijn 83
Het ROCOV gaat akkoord met de voorgestelde wijziging. Daarnaast adviseren we om met de
gemeente Zutphen te gaan overleggen over de aanleg van een vervangende halte nabij de kruising
Den Eltenweg – G. Doustraat.

Lijn 591
Het ROCOV adviseert deze lijn pas op te heffen als Hameland definitief is ontmanteld.

Lijnen 840, 880 en 890
In de voorgestelde aanpassingen van deze Vlinderlijnen ziet het ROCOV een duidelijke aanwijzing dat
dit concept de reizigers meer aanspreekt dan volledige belbussystemen. Ook ziet het ROCOV de
Vlinderlijnen als een van de betere invullingen van het Flexnet.

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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