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Betreft: Verduidelijking over adviesaanvraag Dienstregeling 2017 regio Arnhem Nijmegen

Arnhem, 18 juli 2017

Geachte heer Lieven,

De door Hermes ingediende adviesaanvraag over de voorgestelde wijzigingen m.b.t. de
dienstregeling 2017 voor de concessie Breng (uw kenmerk: 1625/3-WL), is tijdens de op 14 juli 2016
gehouden reguliere vergadering van het ROCOV Gelderland uitgebreid besproken. De algemene
conclusie was dat er nog geen advies over het totale pakket aan wijzigingen gegeven kan worden.
Hieraan liggen meerdere redenen ten grondslag waarop wij hieronder ingaan.
De wijzigingen leiden tot een daling van het aantal in te zetten dienstregelingsuren; totaal 40.000 op
jaarbasis. Hermes wil deze besparingen gaan inzetten in het Breng Flex systeem. Hierbij plaatst het
ROCOV de volgende kanttekeningen:
 Vanuit de opdrachtgever, de provincie Gelderland, is geen verzoek om te bezuinigen
uitgegaan;
 De provincie Gelderland heeft laten weten dat er voor Breng Flex andere financiële middelen
beschikbaar komen;
 Het Breng Flex systeem is nog niet uitontwikkeld en heeft, volgens een woordvoerder van de
provincie, nog geen goedkeuring ontvangen, mede door het ontbreken van een goede
businesscase.
Hierdoor kan het ROCOV niet beoordelen of Breng Flex een reëel alternatief kan zijn voor lijnen of
ritten die Hermes wil laten vervallen.
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Er loopt een afspraak dat het ROCOV per wijziging inzicht zou krijgen hoeveel DRU’s daarmee zijn
gemoeid. In de wijzigingsvoorstellen zien we niet terug om hoeveel DRU’s het gaat. Alleen wordt het
totale aantal bespaarde DRU’s aangegeven. De bespaarde DRU’s zouden alleen ingezet gaan worden
in het reguliere OV, om positieve ontwikkelingen te versterken. Het ROCOV zou het op prijs stellen
hierbij actief betrokken te worden.
Bij diverse wijzigingen is geen indicatie gegeven hoeveel reizigers nadeel ondervinden van de
maatregel. Ook dit maakt het geven van een advies moeilijk. Met betrekking tot het opheffen van
scholierenlijnen neemt Hermes niet in de beslissing mee dat de invoering van de OV-kaart voor MBOscholieren een verhoging van het aantal reizigers met zich kan meebrengen, waardoor het schrappen
van deze lijnen of ritten daarvan, achterwege kan blijven.
Hermes geeft niet aan of verschuivingen in rijtijden gevolgen kunnen hebben voor aansluitingen op
andere buslijnen en/of treinen.
Daarnaast zijn enkele voorstellen zelf niet duidelijk of nog niet concreet uitgewerkt:
 De periode van de hoogzomerdienstregeling. Hermes wil 8 weken, de provincie vindt 6
weken maximaal (zie beslissing GS d.d. 7 juni; 2016-006339);
 Gaat de nieuwe lijn 56 wel of niet via Driel Noord rijden en krijgt deze lijn een halte op
bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland in Heteren?
 Welk alternatief komt er voor lijn 2 in Nijmegen Lindenholt?
 Het ontbreken van een toelichting op en concrete uitwerking van de plannen voor de lijnen
13 en 15 in Wijchen en Nijmegen.
 Het ontbreken van concrete uitwerking van plannen waar andere vervoerders bij betrokken
zijn. En dan gaat het met name om lijnen die over concessiegrenzen heen lopen, zoals lijn 29
(Arriva) en het koppelen van lijnen Arriva en Hermes in Druten (Arriva wenst koppeling 165
aan 89; Hermes is daar niet duidelijk over). Hierdoor kan Arriva in haar adviesaanvraag over
deze lijnen ook geen duidelijkheid verschaffen;
 Onduidelijkheid over de status van de plannen met de lijnen 57 en 58.
Tijdens de bijeenkomsten van de Ontwikkelteams Breng Noord en Zuid, gehouden op 5 juli j.l., heeft
Hermes mondeling laten doorschemeren dat meerdere wijzigingsvoorstellen niet doorgaan. Het
ROCOV zou graag uitsluitsel hierover willen krijgen, alvorens een advies te geven.
Het ROCOV Gelderland verzoekt Hermes haar voorstellen te verduidelijken en/of concreter uit te
werken. Pas dan kan het ROCOV een onderbouwd advies uitbrengen.
Bij tijdige aanlevering kan het advies tijdens de ROCOV vergadering van 18 augustus 2016 behandeld
worden; hieraan voorafgaand nodigt de werkgroep Dienstregelingen u en collega vervoerder Arriva
uit voor afstemming over diverse hierboven gememoreerde buslijnen.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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