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Betreft: Advies over frequentieverlaging lijnen 13 en 15

Arnhem, 21 oktober 2016

Geachte mevrouw Wennekendonk,
Namens Hermes heeft u advies gevraagd over een aanvullend voorstel m.b.t. de dienstregeling 2017.
Het betreft de frequentieverlaging tijdens de dalperiode (ma t/m vr) en op zaterdag voor de lijnen 13
en 15 (Wijchen-Nijmegen).
Allereerst wil het ROCOV Gelderland laten weten het wederom te betreuren dat deze aanvraag,
evenals het voorstel tot opheffing van lijn 66, in tweede instantie is toegezonden. De aanlevering van
de aanvragen en de afhandeling van de advisering verlopen daardoor erg fragmentarisch.
Daarnaast heeft uw verzoek om de frequentie op deze lijnen te willen aanpassen het ROCOV zeer
verbaasd. In uw brief met kenmerk 1633/2-WL (d.d. 10 augustus 2016) stelt u op blad 3 onder het
kopje Lijn 13/15 Wijchen voor “om lijn 13/15 in december ongemoeid te laten”. Dat is op zich al reden
genoeg om het verzoek af te wijzen en u te verzoeken deze aanvraag door te schuiven naar 2017.
Toch willen we ingaan op inhoudelijke argumenten die tegen het voorstel pleiten. Uw beweegreden
voor de frequentieverlaging komt voort uit het feit dat Wijchen met ingang van de dienstregeling 2017
met vier treinen en vier bussen per uur “overbediend” zou worden. Of dat daadwerkelijk zo is, zouden
bezettingscijfers moeten uitwijzen. Binnen Wijchen is alleen van halfuurdiensten sprake en reeds in
2016 reden er tijdens de spits extra treinen tussen Nijmegen en Wijchen.
Uit uw voorstel kunnen we niet goed opmaken of de frequentieverlaging ook betrekking heeft op het
gedeelte van de lijnen 13 en 15 tussen Nijmegen Centrum en Nijmegen Dukenburg. U geeft alleen
specifiek Wijchen en Lent aan. Overigens laten de bezettingscijfers binnen Nijmegen zien dat een
frequentieverlaging daar niet te rechtvaardigen is. Bovendien zou dat betekenen dat de bediening van
belangrijke locaties als het CWZ en Heijendaal (RU/HAN/UMC) verslechtert.
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Alvorens een goed advies te kunnen uitbrengen vraagt het ROCOV Gelderland u verheldering in twee
zaken:
1. Heeft de frequentieverhoging van de trein tussen Nijmegen en Wijchen tijdens de spits
(ingaande 13 december 2015) geleid tot een duidelijke achteruitgang van de bezetting van
lijnen 13 en 15 binnen Wijchen en tussen Wijchen en Nijmegen? Daartoe zouden we graag de
bezettingscijfers van beide lijnen voor en na de inleg van de extra treinen willen ontvangen.
2. Geldt de frequentieverlaging voor de gehele lijnen, of alleen voor de delen in Wijchen en
Lent?
In uw voorstel geeft u aan Breng Flex te willen uitbreiden naar Wijchen. Wij gaan er daarbij vanuit dat
u Wijchen gaat toevoegen aan het pilotgebied Nijmegen en niet als een aparte pilot in het leven roept.
Overigens ziet het ROCOV Breng Flex (nog) niet als een geschikt alternatief:
 Breng Flex betekent voor veel gebruikers een verhoging van de reiskosten.
 Breng Flex is een systeem waarbij de ritten gereserveerd moeten worden, hetgeen
belemmerend kan werken bij sporadisch gebruik of voor een reiziger die niet bekend is met
het systeem.
 Niet met alle bestaande kaartsoorten mag met Breng Flex gereisd worden (zoals 65+ en
SOV).
Het ROCOV steunt uw voorstel om beide lijnen in Wijchen te koppelen, waarbij lijn 13 doorrijdt als lijn
15 en andersom.
Overigens betreurt het ROCOV het feit dat Hermes zich niet de tijd gunt om het gehele lijnennet in
Nijmegen Zuid en Wijchen te heroverwegen, zodat er aan de reizigers een beter en evenwichtiger
voorzieningenniveau geboden gaat worden. In de eerder toegezonden adviesaanvraag voor de
gehele dienstregeling 2017 stonden ideeën over aanpassing van de route binnen Nijmegen Zuid.
Komen daar nog concrete voorstellen voor die binnen de Ontwikkelteams worden besproken?

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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