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Betreft: Aanvullend advies over Vervoerplannen Achterhoek en Rivierenland Dienstregeling 2017

Arnhem, 20 september 2016

Geachte heer Van den Bosch,
De van u ontvangen reactie op ons advies over de Vervoerplannen 2017 voor de Achterhoek resp.
Rivierenland heeft een deel van de zorgen van het ROCOV Gelderland over uw plannen kunnen
wegnemen. Dank daarvoor. Het betreft met name de aangebrachte “rek” in de rijschema’s waardoor
vertragingen toch (deels) opgevangen kunnen worden en aansluitingen ruimer zijn dan aanvankelijk
bleek uit de in de adviesaanvragen weergegeven rijschema’s.
In onze adviezen (RGS540 en RGS541) hadden we bij enkele wijzigingsvoorstellen nog een
voorbehoud gemaakt; vandaar dit aanvullend advies. Tevens geven we een korte reactie op enkele
punten uit uw brief (RO/2016/OB/003).

VERVOERPLAN RIVIERENLAND
Lijnen 43 en 248
Het opheffen van lijn 43 blijft pijn doen. Uit uw brief maken we echter op dat de provincie Gelderland
het eens is met deze maatregel.
Het ROCOV vindt het een goede zaak dat buurtbuslijn 248 niet gewijzigd wordt en dat voor
Wadenoijen een andere oplossing gekozen moet worden. Vanwege het succes elders wil het ROCOV
u de suggestie meegeven te kiezen voor een “Vlinderbus“ voor Wadenoijen, met station Tiel
Passewaaij als vast vertrekpunt. Deze “Vlinderbus” zou, wat het ROCOV betreft, ook tussen Tiel en
Geldermalsen (op delen van het traject van de huidige lijn 43) gebruikt moeten kunnen worden.
Aanvullend advies: Bedien het traject tussen Tiel en Geldermalsen, inclusief Wadenoijen, met een
“Vlinderbus” en maak voor deze verbinding station Tiel Passewaaij het vaste vertrekpunt met een
goede aansluiting op de trein en lijn 46.
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Lijn 44
Het ROCOV is verheugd over de reizigersgroei op deze lijn, zodat inzet van een grote bus gedurende
een groot deel van de dag nodig is. Hiermee wordt het probleem met de bussluis in de verbinding
Kesteren – Wageningen grotendeels opgelost en kan onze suggestie om deze lijn in Kesteren te
splitsen komen te vervallen. Overigens blijven we van mening dat de bussluis ook aan kleinere bussen
doorgang dient te bieden.
Wel betreurt het ROCOV dat u geen reactie geeft op de suggestie om de “Vlinderbus” op deze lijn op
zondag eerder te starten en van station Kesteren ook een vast vertrekpunt te maken.
Lijnen 42 en 165 Druten
Uiteraard is het ROCOV blij met het handhaven van de lijnkoppeling 42 aan 85. Helaas bent u met
Hermes niet tot overeenstemming kunnen komen over een koppeling tussen de lijnen 165 en 89.
Maar wij zien de vervoerkundige voordelen van deze koppeling wel degelijk in. Hiermee kan op deze
route dwars door het Land van Maas en Waal een nieuwe hoogwaardige verbinding gerealiseerd
worden zonder verplichte overstap. Het ROCOV Gelderland is van mening, gelet op het
reizigersbelang, dat deze koppeling dient plaats te vinden en doet een dringend beroep op de
provincie Gelderland als opdrachtgever om Hermes te dwingen, samen met Arriva, deze voorziening
tot stand te brengen.
Lijn 265
Het ROCOV is benieuwd naar de uitkomsten van het overleg dat u gaat voeren / heeft gehad met de
buurtbusvereniging Maas en Waal Express. Een “Vlinderbus” met vast vertrekpunt bij halte
Akkerstraat in Beneden-Leeuwen, met aansluiting op de lijnen 42 en 165, blijft naar de mening van het
ROCOV een mogelijk alternatief.

VERVOERPLAN ACHTERHOEK
Lijn 29
Van het ROCOV had u nog een advies te goed over het opheffen van lijn 29 op zaterdag. Hierover
meldt u dat tot overeenstemming is gekomen met Hermes. Nu beide vervoerders achter de opheffing
staan kan het ROCOV, zij het met enige pijn en moeite, hiermee akkoord gaan. Wel met de
nadrukkelijke voorwaarden dat de op lijn 29 bespaarde dienstregelingsuren ingezet gaan worden op
lijn 23, zodat daar op zaterdag een halfuurdienst geboden wordt.

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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