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Wijziging dienstregeling 2017 en invoeren Breng Flex

Geachte mevrouw Wennekendonk,
In opdracht van de Provincie Gelderland voert Hermes het busvervoer uit in de regio Arnhem
Nijmegen. Op 27 september heeft u de provincie verzocht om een aantal wijzigingen in de
dienstregeling vast te stellen. Uw verzoek ging vergezeld van een advies van reizigersorganisatie
Rocov. Tevens heeft u de provincie een businesscase overlegd voor het starten van een nieuw
openbaar vervoersysteem onder de naam Breng Flex. Ook deze businesscase ging gepaard met een
Rocov-advies.
Met deze brief reageren wij op beide verzoeken.
Vakantiedienstregeling 2017
Bij uw voorstel voor de dienstregeling 207 was geen voorstel voor een vakantiedienstregeling
gevoegd, omdat de evaluatie van de vakantiedienstregeling 2016 nog niet is afgerond. De Provincie
hecht eraan dat in 2017 weer wordt gekozen voor één vakantiedienstregeling. Wij verzoeken u op
korte termijn met een voorstel voor de vakantiedienstregeling 2017 te komen en hierover de
gesprekken met de gemeenten op te starten.
Vaststelling wijzigingen
Wij stellen met deze brief de door u voorgestelde wijzigingen in de dienstregeling vast. Veel van de
wijzigingen passen in de door ons vastgestelde OV-Visie en dragen daarmee bij aan een
toekomstvaster netwerk voor het openbaar vervoer. Wel maken wij een aantal opmerkingen bij uw
voorstel:
Lijn 64
Voor lijn 64 lopen gesprekken tussen Hermes, gemeenten, buurtbusvereniging Rijnwaarden en de
Provincie om te komen tot omvorming van de huiddige buslijn naar een buurtbuslijn. Deze gesprekken
zijn op 11 december naar verwachting nog niet afgerond. Met Hermes is afgesproken dat zij lijn 64
(vanaf december onder lijnnummer 555) continueert totdat de buurtbusvereniging de
randvoorwaarden voor overname gereed heeft en er overeenstemming is met de gemeenten over het
alternatief.
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Lijn 74
Wij kunnen ons vinden in de opheffing van deze spitslijn. Deze lijn is een dwarsverbinding via
Sacharovbrug, maar vanwege routering en tijdligging sluit deze niet aan bij de wensen van de
reizigers. Vanuit de OV-visie beschouwd zou een snelle dwarsverbinding wel kunnen passen in het
vastnet. Wij verwachten dan ook dat Hermes via het ontwikkelteam een onderzoek start hoe de
Sacharovbrug in het vastnet zou kunnen passen.
Lijn 2 Arnhem
In uw voorstel doet u geen aanpassingen in lijn 2 in Arnhem. Vanuit de gemeente Arnhem bestaat een
grote wens om deze lijn door te ontwikkelen naar een volwaardige vastnetlijn, met een hogere
frequentie. Daarom verwachten wij ook voor deze lijn dat er door u via het ontwikkelteam een
onderzoek wordt opgestart.
Lijn 9 Nijmegen
Hermes stelt voor lijn 9 via de Campusbaan te laten rijden, om zo extra bussen aan te bieden richting
Heijendaal. Gezien de OV-visie past het strekken van de lijn en het vormen van een sterke corridor
via de campusbaan. Er blijft door de wijziging echter een aantal haltes onbediend. In overleg met de
gemeente Nijmegen stellen wij als voorwaarde aan het vaststellen van deze wijziging dat het door de
gemeente Nijmegen gefinancierde WMO-abonnement direct vanaf de start geldig wordt op het nieuw
door u op te zetten vervoersysteem Breng Flex.
Lijn 3 Nijmegen
In uw voorstel wilt u lijn 3 geheel op te heffen vanwege beperkt gebruik. Indien deze opheffing wordt
doorgevoerd, komt op een aantal stukken van de lijn het openbaar vervoer geheel te vervallen. Naast
het feit dat het dorp Oosterhout en een aantal instellingen langs de lijn geen alternatief hebben, wordt
ook de wijk Brakkenstein te veel benadeeld. Met de dorpsraad van Oosterhout en de gemeente
Overbetuwe zijn gesprekken opgestart om te komen tot een andere verbinding. Concrete plannen zijn
er echter nog niet. Tevens ligt er vanuit het nieuw ontwikkelde bedrijventerrein Park15 een verzoek tot
OV. Wij stellen de wijziging van lijn 3 dehalve niet vast en vragen Hermes bij een volgende
dienstregeling met een integraal voorstel te komen waarin al deze asprecten zijn verwerkt.
Lijn 13 en 15 Wijchen
Hermes stelt voor deze twee lijnen samen te voegen. Dit voorstel past, gezien de verhoogde
treinfrequentie in Wijchen, in de OV-visie. Vanwege de infrastructuur in Wijchen zou een
samengevoegde lijn echter leiden tot een forse reistijdvermeerdering voor de reiziger. In dit voorstel
kunnen wij ons dan ook niet vinden. In overleg met de gemeente Wijchen is door u onlangs een
alternatief voorstel gedaan, waarbij op bepaalde momenten de frequentie wordt verlaagd. In
aanvulling daarop biedt Hermes alle dagen het vervoersysteem Breng Flex aan in Wijchen. De
gemeente Wijchen heeft ons op 19 oktober geïnformeerd zeer enthousiast te zijn over dit alternatief.
Wij stellen het door Hermes gedane alternatief daarom wel vast.
Lijn 66
In een aanvullend wijzigingsvoorstel verzoekt Hermes om opheffing van lijn 66 (Arnhem-Duiven)
Hiervoor is geen Rocov-advies ontvangen. Daarnaast vinden wij dat Hermes onvoldoende met de
voornaamste gebruiker van de lijn, het bedrijf Liander, heeft gekeken naar alternatieven. De provincie
stelt de wijziging daarom niet vast.
Opheffen nachtbussen
Hermes stelt voor de nachtbussen op te heffen omdat deze niet bedrijfseconomisch te exploiteren zijn.
Ten tijde van de aanbesteding heeft Hermes de niteliners echter als optie zonder meerkosten
aangeboden. Bovendien is de bezetting van de meeste nitliners goed tot zeer goed. Wij stellen ook
deze wijziging daarom niet vast.
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Introductie Breng Flex
Met de dienstregeling 2016 en de nu voorliggende voorstellen voor de dienstregeling 2017 zijn met
name in de steden Arnhem en Nijmegen minder dienstregelingsuren aangeboden. In onze OV-visie
ligt verankerd dat het serviceniveau van het Gelders openbaar vervoer op peil moet blijven. Om dit te
realiseren heeft Hermes een voorstel gedaan voor het inrichten van een flexibele dienst, onder de
naam Breng Flex, waarmee reizigers zich tegen een vaste prijs zonder overstap van elke halte naar
elke andere halte binnen het verzorgingsgebied kunnen verplaatsen. Naar onze mening biedt hermes
hiermee een innovatief alternatief voor het reguliere OV.
Hermes heeft voorgesteld de taxidienst te starten in een tweetal pilotgebieden: De gemeente Arnhem,
met daarbij de kernen Rozendaal en Velp, en de gemeente Nijmegen, met daarbij de kernen
Oosterhout, Berg en Dal en Ubbergen. Na overleg met de gemeente Wijchen wordt hier de kern
Wijchen aan toegevoegd. Bij de gemeenten proeven wij enthousiasme voor het voorstel. Ook het
Rocov heeft aangegeven een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van het systeem.
Wij geven u daarom de opdracht de businesscase samen met alle betrokken partijen verder uit te
werken en uit te breiden met een implementatie- en communicatieplan, zodat de start van Breng Flex
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 kan plaatsvinden. Hermes moet daarvoor een projectteam
opzetten, waarin naast de vervoerder de gemeenten Nijmegen en Arnhem, de Provincie en Rocov zijn
vertegenwoordigd. Een integratie van het door Nijmegen gefinancierde WMO-abonnement moet
onderdeel uit gaan maken van de verdere uitwerking.
Wij vinden de start van Breng Flex een grote stap in de realisatie van de Gelderse OV-visie en hopen
dan ook dat de pilot zal leiden tot een snelle verdere uitrol van het vervoersysteem in de andere delen
van de concessie. Hiertoe blijven wij graag nauw betrokken bij de uitvoering van het project.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

P.J. Blanken
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