PERSBERICHT
Nog steeds geen volledige oplossing ‘Drutense knip’
Het Gelderse OV-consumentenplatform ROCOV vindt het onacceptabel dat
busreizigers tussen Tiel en Nijmegen ook na 13 december in Druten moeten
overstappen. Ondanks eerdere beloftes van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en
vervoerder Novio lukt het niet om deze zogenaamde ‘Drutense knip’ bij het
ingaan van de nieuwe dienstregeling volledig ongedaan te maken. In de
avonduren en op zondag blijft de overstap namelijk bestaan omdat Arriva met
een kleine bus blijft rijden terwijl Novio een grote bus inzet. “Onbegrijpelijk en
niet meer uit leggen” volgens Ben Mouw, voorzitter van het ROCOV.
De busverbinding tussen Nijmegen en Tiel bestaat uit twee deeltrajecten: NijmegenDruten wordt verzorgd door Novio en Druten-Tiel door Arriva. Om de knip op te heffen is
de gedachte dat de bus van de ene vervoerder na Druten doorrijdt op de route van de
ander. Hierdoor ontstaat er alsnog een rechtstreekse verbinding waardoor reizigers in
Druten niet meer hoeven over te stappen. Gezien het aanbod van reizigers, vooral op het
gedeelte Nijmegen-Druten, moeten zowel Arriva als Novio met grote bussen rijden.
En daar wringt nu net de schoen. Arriva is namelijk niet van plan om in de avonduren en
op zondag met een grote bus te rijden. Mouw: “Op werkdagen en zaterdag overdag is er
niets aan de hand want beide vervoerders rijden dan met een grote bus die na Druten
probleemloos kan doorrijden naar Nijmegen of Tiel. In de avonduren en op zondag rijdt
Arriva tussen Tiel en Druten echter met taxibusjes. Dat blijft ook na 13 december het
geval. Het reizigersaanbod tussen Druten en Nijmegen in de avonduren en op zondag is
echter dermate groot, dat inzet van een grote bus noodzakelijk is. En zoals het er nu
naar uitziet betekent dit, dat doorgaande busreizigers na 13 december alsnog ’s avonds
en op zondag in Druten moeten overstappen van een taxibus op een grote bus.”
Volgens Mouw begint de situatie nu toch op een echte soap te lijken. “Vorig najaar werd
door de Stadsregio de belofte gedaan dat vanaf december 2009 op alle dagen van de
week de gehele dag door er een doorgaande busverbinding komt van Tiel via Druten
naar Nijmegen en terug. Daarmee zou de situatie van voor 2003 hersteld worden. Dit
staat ook zwart op wit en was ook één van de eisen die zijn gesteld tijdens de
aanbesteding van het busvervoer. Ook Novio heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat deze
verbinding vanaf 13 december zonder overstap wordt uitgevoerd. En nu wordt er op het
laatste moment alsnog een stok in het wiel gestoken. Ongelooflijk maar waar.”
De Stadsregio en Novio hebben, ondanks herhaalde oproepen, nog steeds niets van zich
laten horen. “Erg vreemd” vindt Mouw. “De Stadsregio heeft met Novio een contract
gesloten met daarbij de bepaling dat die knip moet worden opgeheven. Novio kan dit
vooralsnog niet waarmaken en houdt zich dus niet aan het contract. En de Stadsregio als
opdrachtgever staat erbij en kijkt ernaar.” Daarnaast vindt Mouw dat ook de provincie
Gelderland, waar Arriva een contract mee heeft, erg passief aan de zijlijn staat. “Ook
daar blijft het oorverdovend stil. Als ROCOV hebben we alle partijen opgeroepen om dit
probleem voor 13 december a.s. op te lossen. Echter men weet blijkbaar niet hoe dit
relatief eenvoudige probleem samen kan worden opgelost. En de reiziger is weer de klos!
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