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Geachte mevrouw Bieze en heren Luesink, Hettinga en Van Hout,
Door middel van deze brief wil het ROCOV Gelderland – Stadsregio haar zorgen uiten over de
dienstuitvoering op de spoorlijn Arnhem – Winterswijk.
Het ingaan van de nieuwe dienstregeling is bepaald niet vlekkeloos verlopen. Frequenties en een
betrouwbare dienstuitvoering worden bij lange na niet gehaald. Hierdoor kan de reiziger nog steeds
niet rekenen op de beloofde dienst op de spoorlijn.
Los van de aanloopproblemen en de infrastructurele tekortkomingen van de spoorlijn, denken wij dat
er een aantal structurele problemen zijn bij de exploitatie van de spoorlijn. Hieronder sommen wij er
een aantal op:
1. Het ontbreken van één regievoerder. Hierdoor ontstaat bij verstoring een chaotische situatie,
waarbij niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.
2. Het bestaan van twee vervoerders op één spoorlijn. Dit heeft als gevolg dat treinen van
verschillende diensten niet op elkaar kunnen keren. Vooral in geval van storing levert dit
onnodige inflexibiliteit van de dienstuitvoering op.
3. Keertijden op stations zijn vaak te kort ingepland. Hierdoor ontstaat onvoldoende buffertijd om
vertragingen op te vangen. Het gevolg hiervan is dat een eenmaal opgelopen vertraging
moeilijk hersteld kan worden.
Wij hopen erop dat u onze analyse deelt en dat u actie onderneemt om de spoorlijn Arnhem –
Winterswijk op korte termijn op een dusdanige manier zult verbeteren, dat een betrouwbare en
frequente dienstverlening wordt gewaarborgd.
Om te vernemen hoe u denkt de problemen structureel aan te pakken, nodigen wij u vriendelijk doch
dringend uit om in de eerstvolgende vergadering van het ROCOV op donderdag 21 februari a.s. de
leden te informeren over uw oplossingen.
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Tevens is het ROCOV van mening dat de vele gedupeerde reizigers tegemoet moet worden
gekomen. Graag vernemen wij van u hoe u dit denkt te realiseren.
Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie op de inhoud van deze brief.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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