PERSBERICHT
ROCOV bezorgd over plannen Gelders OV
Het Gelderse OV-consumentenplatform ROCOV is bezorgd over de
plannen die de Provincie Gelderland heeft met het openbaar vervoer
vanaf december 2010 voor de regio’s Achterhoek, Rivierenland, de
Veluwe en een aantal treindiensten waaronder Apeldoorn-Zutphen. In
het concept Programma van Eisen wordt voorgesteld om voor een aantal
lijnen in deze gebieden geen eisen meer te stellen aan de invulling van
openbaar vervoer op werkdagen na 19.00 uur en in de weekenden.
Concreet betekent dit dat de huidige basismobiliteit, dat wil zeggen het
aanbieden van een reguliere vorm van openbaar vervoer in kernen met meer
dan 1.500 inwoners, wordt losgelaten. Dat kan betekenen dat deze kernen vanaf
eind 2010 op werkdagen na 19.00 uur en in de weekenden slechter, of in het
uiterste geval helemaal niet meer met het OV worden bediend. Momenteel is de
situatie dat in deze kernen in ieder geval een frequentie van minimaal één keer
per uur wordt geboden.
Ondanks het gegeven dat bij inschrijving op het Programma van Eisen, de
vervoerder moet aangeven in hoeverre men OV wil aanbieden, is het ROCOV niet
gerust op de uitkomst hiervan. “Een vervoerder zal zich richten op die gebieden
waar de meeste vervoersvraag zich aandient waardoor ‘dunne’ lijnen, in casu de
bewoners van het Gelderse platteland, de dupe worden,” aldus ROCOV-voorzitter
Ben Mouw. “Ook wij zijn geen voorstander van het laten rijden van grote (bijna)
lege bussen. Maar de ruimte die nu wordt gegeven aan een vervoerder om voor
een fors tijdsdeel van de week zelf het OV op een aantal lijnen in de Achterhoek,
Rivierenland en de Veluwe in te vullen, vinden wij veel te vrijblijvend”.
In het belang van zowel de economische als de sociale functie van het OV in
Gelderland verzoekt het ROCOV de provincie Gelderland de voorwaarden in het
Programma van Eisen voor het bieden van een goede basismobiliteit aan te
scherpen.
Arnhem, 23 juni 2009.

Meer informatie over dit persbericht is te verkrijgen bij de heer Ben Mouw,
voorzitter van het ROCOV Gelderland – Stadsregio, te bereiken op
telefoonnummer 055 – 578 81 53 of 06 – 51 27 38 46 of via e-mail
b.mouw@telfort.nl.

