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Vervoerplan 2017

Geachte heer Oude Elberink,
Op 4 augustus hebben wij een definitieve versie van het vervoerplan 2017 van Syntus ontvangen.
Hieraan voorafgaand heeft Syntus op 20 juni 2016 van het Rocov een advies op het vervoerplan
ontvangen. Syntus heeft de Provincie en het Rocov op 25 juli jl. geïnformeerd en de
aandachtspunten toegelicht. Het Rocov-advies gaf geen aanleiding tot het bijstellen van het
vervoerplan.
Met deze brief reageert de Provincie formeel op het vervoerplan van Syntus. Naast het advies van
het Rocov heeft de Provincie geen andere reacties gehad op het vervoerplan.
De provincie gaat akkoord met het vervoerplan zoals dat door Syntus is ingediend, met
aanduiding van een beperkt aantal zaken:
De bediening van de halte Apeldoorn Deventerstraat/Julianakerk blijft een aandachtspunt voor de
toekomst. Vanuit de omliggende wijk wordt een lobby verwacht voor de terugkeer van deze halte.
De aanvraag nieuwe halte Apeldoorn lijn 3 Holtrichtersveld. Deze zal de wens CBR bediening in
de daluren kunnen oplossen.
Verder onderzoek naar een halte dichterbij het Dolfinarium is gewenst.
Om de drempel voor het reserveren van de Kolibrie als opvolger van de stadsdienst Ede lijn 6 te
verminderen, onderschrijven wij het door Syntus voorgestelde overleg met gemeente, provincie en
woon-zorgcomplexen, om te kijken naar het inrichten van eenvoudige verkooppunten. Wij
verwachten dat Syntus dit overleg nog in september initieert.
Inzet van deelfietsen is afhankelijk van medewerking gemeenten.
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Ten aanzien van de overige punten van het Rocov zijn wij van mening dat Syntus voldoende heeft
aangetoond dat er slechts een zeer beperkt aantal reizigers door de wijzigingen wordt benadeeld.
Wel willen wij erop aandringen dat Syntus zorgt voor tijdige en uitgebreide reizigerscommunicatie
over de wijzigingen. Graag ontvangen wij daarvoor een beknopt communicatieplan, waarin u
tijdslijnen en communicatiekanalen aangeeft. Tevens ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk het
complete DRU overzicht.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

P.J. Blanken
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