PERSBERICHT
ROCOV wijst twee vervoerders op spoorlijn Arnhem-Doetinchem af.
Het Gelderse OV-consumentenplatform ROCOV wijst de mogelijkheid om
twee vervoerders toe te laten op het baanvak Arnhem-Doetinchem van
de hand. Vanwege de aanbestedingen van het Gelderse OV door zowel
de provincie Gelderland als de Stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat de
mogelijkheid dat vanaf 2013 er twee verschillende vervoerders
treindiensten gaan rijden op deze lijn.
De treindienst Arnhem-Winterswijk valt voor het traject tussen Arnhem en
Doetinchem onder verantwoordelijkheid van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De
provincie Gelderland is bevoegd voor het baanvak Doetinchem-Winterswijk. In
het concept Programma van Eisen van de provincie wordt de mogelijkheid
geboden aan vervoerders om in te schrijven op o.a. de treindienst ArnhemWinterswijk, te rijden vanaf december 2012. Daarnaast wordt binnen de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen een aanbesteding voorbereid vanaf 2013 voor het
gehele stadsregiogebied waaronder de treindienst Arnhem-Doetinchem.
Dit kan betekenen dat er twee vervoerders treindiensten gaan verzorgen tussen
Arnhem en Doetinchem, wat onduidelijkheid zal scheppen voor de reiziger.
“Momenteel doen zich al problemen voor m.b.t. de samenwerking tussen NS en
de regionale vervoerders op diverse lijnen. Zaken als aansluitingen op trein- en
busdiensten, eensluidende tarieven, OV-chipkaart en stationsvoorzieningen zijn
voor het ROCOV van dermate belang dat wij hechten aan een heldere structuur
van het OV, te verzorgen door één vervoerder in een bepaald gebied. En deze
plannen staan daar haaks op,” aldus ROCOV-voorzitter Ben Mouw.
Het ROCOV doet nogmaals een dringend beroep op zowel de provincie
Gelderland als de Stadsregio Arnhem-Nijmegen om de volledige treindienst
Arnhem-Winterswijk in één aanbesteding onder te brengen. Als voor deze optie
wordt gekozen is het uitgesloten dat er twee vervoerders op hetzelfde
spoortraject komen te rijden.
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.

