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Geachte heer De Leeuw,
In de vergadering van donderdag 21 oktober 2010 heeft het ROCOV Gelderland – Stadsregio de
aanhoudende problemen wat betreft de kwaliteit van de uitvoering van de treindienst Arnhem –
Winterswijk besproken. Het ROCOV is van mening dat de vele storingen niet alleen een gevolg zijn
van defecte wissels en seinen maar zeker ook van een gebrekkige kwaliteit van de treinen. Het
ROCOV eist dan ook dat u op de een of andere manier uw klanten, die als gevolg van defect
materieel niet op u hebben kunnen rekenen, financieel tegemoet gaat komen.
Achtergrond
Naast de problemen met de infrastructuur en het vandalisme wordt de reiziger de laatste tijd ook
geconfronteerd met een onevenredig hoge treinuitval als gevolg van defect materieel. Dit jaar is dat in
de periode van eind september tot en met midden oktober zeker vier keer voorgevallen. En de treinen
die gereden hebben waren als gevolg van de enorme hoeveelheid kapotte treinstellen vaak te kort
waardoor reizigers als haringen in een ton werden vervoerd of zelfs achter hebben moeten blijven op
het station om op de volgende trein te wachten. Het ROCOV Gelderland – Stadsregio vindt deze
situatie inmiddels onacceptabel.
Tegemoetkoming
In de regionale pers hebben wij gelezen dat u besloten heeft om het onderhoud van een groot aantal
treinstellen weer door Nedtrain te laten uitvoeren. Bovendien heeft u erkend dat er fouten zijn gemaakt
o.a. in de communicatie naar de reiziger. Wij waarderen het dat u zelf het boetekleed heeft
aangetrokken maar zijn desondanks van mening dat hierdoor het vertrouwen van de klant in uw bedrijf
ernstig is geschaad. Het alleen aanbieden van excuses en de erkenning dat uw bedrijf fouten heeft
gemaakt is in onze ogen dan ook niet voldoende. Daarvoor is het vertrouwen van de reiziger in uw
bedrijf te veel aangetast.
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Wij komen dan ook tot de conclusie dat de reiziger op z’n minst financieel gecompenseerd moet
worden voor de schade die men heeft opgelopen met het reizen met een Syntus-trein op het traject
Arnhem – Doetinchem – Winterswijk. Graag vernemen wij van u of u aan dit verzoek tegemoet wenst
te komen. En zo ja, dan willen wij graag weten hoe u daar invulling aan gaat geven. Naar onze
mening dient deze soepel en ruimhartig te worden toegepast.
Al met al is dit voor ons aanleiding geweest om heden een persbericht hierover uit te brengen. Dit
bericht vindt u in de bijlage.
Infrastructuur
In het persbericht kunt u eveneens lezen dat naar onze mening stappen moeten worden gezet om het
traject Arnhem – Winterswijk te verlossen van de vele sein- en wisselstoringen. Voor de
zomervakantie heeft ProRail kleine aanpassingen aan de infrastructuur uitgevoerd. Desondanks blijft
het aantal storingen aan seinen en wissels hoog. Ook hier blijven we aandacht voor vragen: Bij
ProRail maar ook bij de beide concessieverleners van deze spoorlijn (Provincie Gelderland en de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen).
Vergadering ROCOV
Daarnaast betreuren wij het ten zeerste dat u niet bent ingegaan op onze uitnodiging om afgelopen
donderdag aanwezig te zijn bij de ROCOV-vergadering. Wat betreft aangelegenheden op het spoor
merken wij dat het sowieso moeilijk is om met u in contact te komen. Graag vernemen wij van u wat
daar de reden van is.
Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
De gegevens staan bovenaan deze brief. Een afschrift van deze brief is eveneens verstuurd naar de
Provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en ProRail.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag binnen twee weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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