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Betreft: Advies over voorgestelde wijzigingen dienstregeling 2017 regio Arnhem Nijmegen

Arnhem, 22 september 2016

Geachte heer Lieven,
Aan uw verzoek advies uit te brengen over de voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling 2017
voor de concessie Breng, komt het ROCOV Gelderland graag tegemoet. Bij de advisering over de
voorstellen hanteert het ROCOV een andere lijnindeling dan door u gebruikt, waardoor deze beter
aansluit bij de geografische werkelijkheid.
Per voorstel geeft het ROCOV een advies, maar eerst komen enkele algemene punten aan de orde.

ALGEMEEN
Allereerst is het ROCOV Gelderland enigszins in verwarring gebracht door het feit dat meerdere
voorstellen die in uw adviesaanvraag met kenmerk 1625/3-WL zijn opgenomen, in uw aanvullende
brief (als antwoord op vragen vanuit het ROCOV over uw voorstellen) met kenmerk 1633/2-WL bleken
te zijn teruggetrokken of doorgeschoven naar 2018.
In uw adviesaanvraag komt u met wijzigingsvoorstellen die het voorzieningenniveau met ongeveer
40.000 dienstregelingsuren (DRU’s) doen afnemen. Doordat enkele wijzigingen nog niet per
dienstregeling 2017 gerealiseerd worden, blijft de afname vooralsnog beperkt tot ongeveer 12.000
DRU’s.
Deze besparingen wil Hermes investeren in Breng Flex. Dit vervoersysteem is onlangs gepresenteerd
aan leden van het ROCOV Gelderland. Uitgangspunt is halte tot halte vervoer zonder een vaste route
tegen een standaardprijs van € 3,50 per rit. Breng Flex combineert taxi en regulier OV. Hermes wil
een pilot houden binnen de steden Arnhem en Nijmegen. Hiervoor is onlangs een businessplan
ingediend bij de provincie Gelderland.
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Met Breng Flex wil Hermes invulling geven aan het flexnet zoals dat is verwoord in de OV-visie van de
provincie Gelderland. Door een pilot te starten binnen alleen de steden Arnhem en Nijmegen wordt
weliswaar ervaring met Breng Flex opgedaan, maar kan het echter geen vervangende rol spelen voor
vervallen lijnen en ritten buiten beide steden. Omdat Breng Flex slechts aanvullend gaat rijden in het
stedelijk gebied wijst het ROCOV Gelderland financiering uit bespaarde middelen binnen het reguliere
vervoer van de hand.
Gelet op het gegeven dat met Breng Flex beoogd wordt om dit t.z.t. een rol te laten vervullen in het
Flexnet, zoals beschreven in de provinciale OV-visie, is het ROCOV van mening dat Hermes hiervoor
een officiële adviesaanvraag aan de Consumentenorganisaties dient voor te leggen.
Het ROCOV Gelderland blijft zich verbazen over het feit dat Hermes lijnen en ritten wil laten vervallen
waarmee het destijds de concessie bij de stadsregio “in de wacht heeft gesleept”. Dat was juist dankzij
het uitgebreide aanbod, waaronder extra lijnen in de Liemers en nachtlijnen. Het ROCOV staat open
voor wijzigingen uit vervoerskundig oogpunt, doch stelt hierbij de belangen van de (huidige en
potentiële) reizigers voorop.
In tweede instantie is Hermes tegemoetgekomen aan het verzoek van het ROCOV om iedere
maatregel te voorzien van het aantal bespaarde DRU’s. Minder duidelijkheid wordt gegeven hoeveel
reizigers gedupeerd dreigen te worden door de wijzigingsvoorstellen. Hierdoor kan het ROCOV niet
beoordelen of Breng Flex, waar het wel rijdt, als alternatief kan worden gezien (mede vanwege de
beperkte capaciteit van de in te zetten voertuigen).

VAKANTIEDIENSTREGELING
Hermes heeft inmiddels laten weten separaat advies te vragen over de zomerdienstregeling voor het
jaar 2017, zodat de resultaten van de nog te houden evaluatie over de hoogzomerdienstregeling 2016
daarin kunnen worden meegenomen. Voor de beeldvorming van Hermes (Breng) in de media is de
hoogzomer-dienstregeling geen goede zaak geweest. In 2015 heeft het busvervoer een groei gekend
van gemiddeld 5%. Deze groei heeft zich vooral voorgedaan op hoogwaardige lijnen. Door de
frequentieverlaging op de HOV-lijnen 300, 331 en 352 (en enkele belangrijke stadslijnen in de steden
Arnhem en Nijmegen), is het HOV-karakter van deze lijnen geweld aangedaan.
Het ROCOV wil graag betrokken worden bij de evaluatie van de hoogzomerdienstregeling 2016 en de
voorstellen voor 2017. Op voorhand geeft het ROCOV aan niet akkoord te kunnen gaan met “twee
soorten vakantiedienstregeling”; dus geen hoogzomerdienstregeling meer naast de gewone
vakantiedienstregeling. Tijdens de zomervakantie dient de vakantiedienstregeling beperkt te blijven tot
een periode van maximaal zes weken. Verder is het ROCOV van mening dat de
vakantiedienstregeling onderdeel had moeten uitmaken van deze adviesaanvraag.
Het ROCOV is akkoord met het rijden van de “normale” vakantiedienstregeling op de vrijdag na
Hemelvaart.

VOORSTELLEN BRENG NOORD
Trolleylijnen Arnhem
Het verkorten van de rijtijden is gunstig voor de meeste reizigers, mits hierdoor geen aansluitingen op
andere bussen en treinen in gevaar komen. Het ROCOV kan onder deze voorwaarde akkoord gaan
met deze maatregel.

Haltenaamgeving Papendal
Het ROCOV ziet geen meerwaarde in het wijzigen van de naam van de eindhalte van lijn 10 op
Papendal in Vitesse Papendal. Er zijn daar ook diverse andere sportbonden en -organisaties
gevestigd. Het ROCOV vindt dan ook dat de benaming (Nationaal) Sportcentrum Papendal behouden
moet blijven.
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Routewijziging lijnen 8, 12 en 43
Hermes stelt voor de route van deze lijnen (komt lijn 8 wel op dit betrokken traject?) in het Centrum
van Arnhem aan te passen, zodat deze via de Markt gaan rijden. Daar komt een nieuwe halte met de
naam Eusebiuskerk. De haltes Eusebiusplein en Broerenstraat komen daarmee te vervallen. Op zich
heeft het ROCOV geen problemen met deze aanpassing. De nieuwe route leidt wel over het
Airborneplein, waarmee het gevaar ontstaat dat de doorstroming van deze lijnen kan verslechteren.
Hermes maakt in het voorstel niet duidelijk hoeveel reizigers van de huidige haltes Eusebiusplein en
Broerenstraat gebruik maken en mogelijk gedupeerd worden. Ook ligt de halte Eusebiuskerk verder
van het Airborne Memorial en het Informatiepunt “Slag om Arnhem”.
Advies: het ROCOV kan akkoord gaan met deze aanpassing, mits aangetoond wordt middels instapen uitstapgegevens hoeveel reizigers het betreft.

Doortrekken lijn 11 naar station Arnhem Zuid
In combinatie met de maatregelen voor de omzetting van de lijnen 36 en 53 wil Hermes lijn 11
doortrekken van Kronenburg naar station Arnhem Zuid om daar aansluiting te geven op de nieuwe lijn
56 (samenvoeging lijnen 36 en 53). Vanwege de andere functie van deze lijn wordt de frequentie wel
verlaagd van 3 naar 2 ritten per uur en met groot materieel gereden. Hiermee krijgt een deel van
Arnhem ten zuiden van de Rijn (weer) een rechtstreekse verbinding met station Arnhem Zuid.
Advies: akkoord met de voorgestelde wijziging van lijn 11 mits deze lijn bij station Arnhem Zuid
naadloos aansluit op de nieuwe lijn 56. Daarnaast doet het ROCOV de suggestie te onderzoeken of
het verleggen van de route via Elden mogelijk meer recht doet aan de vraag vanuit de reizigers.
Tevens wordt hiermee een betere spreiding van de lijnen over Arnhem Zuid bewerkstelligd.

Opheffen lijn 29 op zaterdag
Via Arriva heeft het ROCOV Gelderland vernomen dat Hermes en Arriva overeenstemming hebben
bereikt over het niet meer rijden van deze lijn op zaterdagen tussen Arnhem en Doetinchem.
Advies: het ROCOV gaat akkoord met deze opheffing. Wel wil het ROCOV voor de dienstregeling
2018 routevoering van het busvervoer in het gebied rondom Doesburg opnieuw beoordelen.

Routewijziging lijnen 331 en 35 in Elst (en Bemmel)
De infrastructurele veranderingen rondom station Elst maken aanpassing van de route via de nieuwe
tunnel onder het station onvermijdelijk. Het ROCOV gaat ervan uit dat in de directe nabijheid van het
station Elst een nieuwe halte voor deze lijnen wordt gerealiseerd.
Daarnaast doet het ROCOV twee suggesties m.b.t. de route van lijn 35 (zie ook kaartjes in de bijlage):
 In Elst gaan rijden via Nieuwe Aamsestraat – Spoorlaan – nieuwe tunnel – Oude
Aamsestraat, met een halte ter hoogte van het Westeraam College en Droom.
 Daarnaast ziet het ROCOV graag een aanpassing van de route in Bemmel: in plaats van de
route door Bemmel-Zuid liever een gestrekte route via Herckenrathweg en Papenstraat naar
de halte De Essenpas nabij het OBC. Deze school heeft veel leerlingen uit Elst.
Beide maatregelen kunnen een positief effect op het gebruik van lijn 35 hebben.

Integratie lijnen 36 en 53 in lijn 56
Hermes stelt voor de lijnen 36 en 53 te combineren tot één nieuwe lijn 56. Deze gaat elk half uur rijden
tussen Wageningen en Arnhem Centraal via een uitgebreide route door Heteren (inclusief
bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland met Kruidvat als grote werkgever), station Arnhem Zuid
en vandaar uit een snelle route naar Arnhem Centraal. Om de relatie met winkelcentrum Kronenburg
te handhaven wordt lijn 11 aangepast (zie hierboven). Hiermee worden bijna alle huidige relaties
behouden. De nieuwe lijn rijdt niet langer meer over de Rijndijk in Driel. Het ROCOV wil graag weten
hoeveel reizigers daarmee gedupeerd worden om een goede afweging te kunnen maken. Mocht de
route alleen via Driel Zuid gaan rijden dan worden de loopafstanden vanuit Driel Noord naar de haltes
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in Driel Zuid langer. Het ROCOV pleit er dan ook voor om bij de resterende haltes in Driel stallingen
voor de fiets aan te (laten) leggen.
Advies: akkoord met de nieuwe lijn 56 mits er naadloze aansluitingen bij station Arnhem Zuid op de
treinen en lijn 11 geboden worden. Leg (extra) fietsenstallingen aan bij de haltes in Driel Zuid, zodra
de Drielsedijk verlaten wordt. Daarnaast pleit het ROCOV voor een (extra) halte op Poort van Midden
Gelderland in Heteren.

Opheffen lijn 63
Hermes stelt voor deze spitslijn tussen Duiven en Arnhem Zuid op te heffen. De bezetting van deze
lijn is echter goed.
Advies: Het ROCOV kan niet akkoord gaan met het opheffen van deze lijn vanwege het grote aantal
reizigers. Breng Flex is bovendien niet als alternatief inzetbaar.

Opheffen lijn 64
Slechts enkele reizigers maken per dag gebruik van deze lijn. Opheffing lijkt dan ook onvermijdelijk.
Toch pleit het ROCOV ervoor dat pas te doen als een alternatief geboden wordt. Helaas is het nieuwe
Breng Flex (nog) geen alternatief. Mogelijk kan een buurtbuslijn de huidige voorziening vervangen.
Advies: Opheffing van lijn 64 pas effectueren als er een alternatief voor handen is.

Bedieningsperiode scholierenlijnen 70 en 71
Het ROCOV gaat akkoord met het aanpassen van de bedieningsperiode van beide scholierenlijnen.
Het ROCOV gaat ervan uit dat samen met de scholen de communicatie aan de leerlingen (en ouders)
wordt opgepakt, zodat deze positieve maatregel tijdig bekend is bij de potentiële reizigers.

Opheffen lijn 74
Hermes wil deze (scholieren)lijn volledig opheffen vanwege het afnemend aantal reizigers. Binnenkort
wordt echter de OV-kaart voor MBO-scholieren ingevoerd. Dit kan van invloed zijn op het aantal
reizigers op de scholierenlijnen (o.a. naar Helicon in Velp). Tevens zou meer aandacht besteed
moeten worden aan de aansluiting van deze lijn op de schooltijden. Opheffing van lijn 74 brengt ook
met zich mee dat de reizigers duurder uit zijn, omdat omrijden via Arnhem Centraal over meer
kilometers gaat.
Advies: Het ROCOV stelt voor eerst de invloed op het gebruik van de lijn door de MBO OV-kaart af te
wachten alvorens tot mogelijke opheffing over te gaan.

VOORSTELLEN BRENG ZUID
Halteren lijn 300 bij station Nijmegen Lent
Het ROCOV heeft geen probleem met het halteren van lijn 300 bij beide haltes station Lent. Wellicht
dat een van de haltes een andere benaming dient te krijgen.

Voorkeursroute lijn 2 Lindenholt
Hermes heeft in de aanvullende brief aangegeven dat de huidige route in 2017 blijft gehandhaafd. Het
ROCOV gaat ervan uit dat, mocht dan alsnog een wijzigingsvoorstel worden uitgewerkt, hierover in
2017 advies zal worden gevraagd. Overigens staat het ROCOV niet negatief tegenover een
doortrekking naar Poort Neerbosch (nieuw OV-knooppunt).
Opheffen lijn 3 Oosterhout – Afrikamuseum
Deze lijn wil Hermes geheel opheffen vanwege tegenvallend gebruik. Allereerst is het ROCOV van
mening dat Hermes voor deze argumentatie onvolledige OV-chipkaartgegevens gebruikt, omdat op
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deze lijn regelmatig busjes worden ingezet die geen OV-chipkaartapparatuur aan boord hebben. Ook
rijdt lijn 3 nu naar/van het Afrikamuseum op tijden dat het museum nog niet open is. Deze “0-ritten”
drukken mogelijk een zware stempel op de gemiddelde bezettingscijfers.
Met het opheffen van lijn 3 verliezen het dorp Oosterhout en het Afrikamuseum hun OV-verbinding.
Binnen Nijmegen zelf zijn echter voldoende alternatieve reismogelijkheden. Door het wegvallen van
deze lijn worden de afstanden naar de dichtstbijzijnde halte voor inwoners van Oosterhout erg groot.
Het idee van Hermes dat zij dan maar eerst met de fiets naar de dichtstbijzijnde halte in het Nijmeegse
deel van Oosterhout moeten gaan, kan het ROCOV niet als serieus alternatief zien. Het ROCOV pleit
er dan ook voor, eerst een reëel alternatief te ontwikkelen voor Oosterhout. Dit kan een buurtbus zijn
of Breng Flex (indien capaciteit in te zetten voertuigen voldoende is).
Het ROCOV stelt voor bij de inzet van een buurtbuslijn ook het dorp Slijk-Ewijk op te nemen (nu
helemaal geen OV). Het OV-knooppunt station Nijmegen Lent is een goed startpunt voor deze
buurtbus. Al betekent dit voor een deel van de reizigers een extra overstap. Een ander nadeel van de
buurtbussen is dat rolstoelen (vaak) niet vervoerd kunnen worden.
Samen met het Afrikamuseum wil Hermes een “ludiek” alternatief voor de ontsluiting van dit museum
ontwikkelen. Het ROCOV ondersteunt deze aanpak.
Advies: deze lijn pas opheffen als er alternatieven zijn voor Oosterhout en het Afrikamuseum. Deze
alternatieven moeten door alle reizigers (ook met een beperking) gebruikt kunnen worden. Indien
Hermes Breng Flex als alternatief aanbiedt dan dient het reguliere OV-tarief op deze verbinding van
toepassing te zijn. Is dat niet het geval, dan adviseert het ROCOV negatief over het opheffen van lijn
3.

Aanpassing lijnen 331 in Dukenburg, 4 en 14; bediening Brakkenstein
Ook over deze maatregel heeft Hermes aangegeven dat deze eventueel in de
dienstregelingsvoorstellen 2018 wordt opgenomen. Het ROCOV gaat ervan uit dat hierover in 2017
advies wordt gevraagd. Wel heeft Hermes aangegeven de frequentie op lijn 14 tussen Nijmegen CS
en Brakkenstein te willen verlagen van 4 naar 2 ritten per uur. De vrijkomende uren wil Hermes
inzetten op lijn 10.
Het ROCOV is van mening dat deze maatregel, samen met het opheffen van lijn 3, het
voorzieningenniveau in Brakkenstein erg sterk verslechtert. Ook de besparing in uren blijft beperkt,
omdat de route bijna geheel parallel loopt aan lijn 10.
Advies: handhaven huidige frequentie lijn 14 tussen Nijmegen CS en Brakkenstein.

Verleggen route lijn 9 naar Campusbaan
Hermes wil de route verleggen van Heyendaalseweg-Coehoornstraat naar de busbaan via de
spoorkuil (Campusbaan). Hiermee wordt de reisduur tussen Heyendaal en Nijmegen CS korter (en
wordt wellicht een bus uitgespaard). Hierdoor vervalt echter een rechtstreekse verbinding met het
Centrum (Nassausingel) en tussen een deel van Nijmegen Oost en Heyendaal (HAN en RU). Via de
Campusbaan rijden ook al veel andere lijnen.
Advies: Het ROCOV wijst het verleggen van de route van lijn 9 in Nijmegen af. We zien daarin geen
voordelen voor de reizigers.
Lijn 12 Druten – Nijmegen
Verhoging van de frequentie in de spits en aanpassing van het vertrekpatroon. Helaas geeft Hermes
niet aan wat de gevolgen van deze aanpassing voor lijn 11 tussen Beuningen en Nijmegen zijn. Het
ROCOV gaat ervan uit dat deze lijn gehandhaafd blijft.
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Advies: Het ROCOV gaat akkoord met het verhogen van de frequentie op lijn 12 tijdens de
ochtendspits richting Nijmegen en tijdens de middagspits richting Druten. Ook staat het ROCOV
achter het plan voor een betere spreiding van de vertrektijden op de lijnen 12, 85 en 89 vanuit Druten.
Daarnaast had het ROCOV graag gezien dat Arriva-lijn 165 in Druten gekoppeld zou worden aan een
snelle lijn naar/van Nijmegen, omdat uit de plaatsen Dreumel, Wamel en vooral Beneden Leeuwen
veel reizigers naar/van Nijmegen reizen. De koppeling 165 aan 89 is voor de reiziger een must omdat
deze combinatie kan uitgroeien tot een sterke Oost-West verbinding door het land van Maas en Waal.
De huidige koppeling tussen de lijnen 85 en 42 (door veel reizigers gewenst) kan dan eveneens
overeind blijven. 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.

Aanpassen lijnen 13 en 15
Ook over deze maatregel heeft Hermes aangegeven dat deze nog niet op korte termijn zal worden
doorgevoerd. Het ROCOV gaat ervan uit dat hierover in 2017 advies wordt gevraagd. Daarnaast doet
het ROCOV de suggestie om de route in Nijmegen Zuid en de dienstregeling van deze lijnen, samen
met de lijnen 4 en 9, te zijner tijd te heroverwegen.

Lijnen 57 en 58
Ook over deze lijnen heeft u in uw aanvullende brief aangegeven dat wijzigingen ingaande
dienstregeling 2017 niet haalbaar zijn. Het ROCOV gaat ervan uit dat, zodra de plannen hiervoor
concreet worden, een nieuwe adviesaanvraag volgt.

Verschuiven tijden lijn 83
Arriva Limburg wil de tijden ongeveer 15 minuten in patroon verschuiven. Hierdoor ontstaan bij station
Nijmegen CS wel aansluitingen op andere treinen; er gaan geen belangrijke aansluitingen verloren.
Dit mede door het feit dat tijdens de spits op het drukste deel van de lijn, tussen Gennep en Nijmegen,
minimaal een kwartierdienst overeind blijft.
Advies: akkoord met verschuiven patroon op lijn 83.

Lijn 89 in Nijmegen
Hermes stelt voor de lokale ritten in Nijmegen door te trekken naar Poort Neerbosch.
Advies: Het ROCOV kan zich vinden in dit voorstel, zeker als lijn 2 ook zou worden doorgetrokken
naar Poort Neerbosch. Daardoor zou daar een nieuw OV-knooppunt kunnen ontstaan. Daarnaast ziet
het ROCOV graag dat lijn 89 vanuit Druten als lijn 165 doorgetrokken wordt naar Den Bosch (zie het
gestelde hiervoor bij lijn 12).

NITELINERS
Opheffen alle Niteliners
Hermes stelt voor alle Niteliners op te heffen vanwege de hoge kosten door de inzet van extra
servicemedewerkers. Het ROCOV vindt het, mede uit oogpunt van sociale veiligheid voor “jeugdige”
reizigers, geen goed idee om de Niteliners op te heffen. Uit bezettingscijfers valt bovendien op te
maken dat deze lijnen (redelijk) in een behoefte voorzien. Bovendien maakten de Niteliners onderdeel
uit van het winnende aanbod waarmee Hermes de concessie heeft verkregen.
Om de kosten te beperken zouden horecaondernemers wellicht om een bijdrage gevraagd kunnen
worden voor het in stand houden van deze lijnen. Is het inzetten van studenten Veiligheid als stage
een mogelijkheid om de kosten voor de beveiliging naar beneden bij te stellen?
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Advies: Het ROCOV gaat niet akkoord met opheffing van de Niteliners. Op ritniveau kunnen
eventueel aanpassingen worden doorgevoerd. Onderzoek of de kosten kunnen worden beperkt en de
inkomsten verhoogd.
Omnummering Niteliners
De voorgestelde omnummering van N naar 8-honderdnummers is geen enkel probleem.

VERSCHUIVEN TIJDEN OP DIVERSE LIJNEN
Het aanpassen van de tijden als gevolg van rijtijdmetingen is akkoord mits hierdoor geen onderlinge
aansluitingen of aansluitingen op treinen verloren gaan. Het is voor de reizigers van belang dat het
lijnennet een samenhangend geheel blijft.

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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Bijlage: Kaartjes gewenste route lijn 35 in Elst en Bemmel

Lijn 35 in Elst

Lijn 35 in Bemmel
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