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Geachte heer Miedema,
Met deze brief wil het ROCOV Gelderland – Stadsregio advies geven op uw adviesaanvraag over het
Vervoerplan 2015 voor de concessie Achterhoek – Rivierenland. In dit advies wordt voor de
overzichtelijkheid de indeling van uw Vervoerplan aangehouden.
Algemene opmerkingen
Allereerst willen wij een aantal opmerkingen maken over het Ontwikkelteam en de OV-visie. Het
ROCOV neemt niet deel aan het ontwikkelteam en is ook niet op de hoogte van de resultaten. Wij
beschikken ook niet over de verslagen van het Ontwikkelteam. Hierdoor is het voor ons lastig
ontwikkelingen die plaatsvinden en betrekking hebben op de dienstregeling te duiden. Wij zouden het
voor het vervolg zeer wenselijk vinden nauwer betrokken te zijn bij het ontwikkelteam, zodat wij onze
adviesrol optimaler kunnen vervullen.
Aangaande de OV-visie hebben wij een uitgebreid advies aan de Provincie Gelderland gestuurd met
onze opvattingen over dit document. Een belangrijk punt van zorg voor het ROCOV is de uitwerking
van het zgn. Flexnet. Het ROCOV wil eerst helderheid krijgen over de lijnen die onder het Flexnet
vallen en hiervoor een plan van aanpak ontvangen. Van belang is daarbij ook te kunnen beschikken
over de bezettingscijfers van de diverse lijnen. Zolang wij hierover niet zijn geïnformeerd, zullen wij
niet instemmen met voorstellen, die een uitwerking zijn van het Flexnet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
maatregelen rond de Servicebus in Doetinchem, waarop wij later in dit advies terugkomen.
A. Trein Achterhoek Rivierenland
In de ochtendspits laat de capaciteit tussen Winterswijk en Doetinchem regelmatig te wensen
over. Wij zijn benieuwd hoe u de capaciteit van het vervoer kunt waarborgen wanneer bus 72
veel reizigers aflevert op station Varsseveld.
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Daarnaast hebben wij nog een verzoek om een extra trein in te leggen op het traject ArnhemTiel vice versa, zodat de halfuursdienst een uur eerder begint. Dit ten behoeve van scholieren
die nu lang moeten wachten.
B. Bussen Achterhoek
1) Servicebus Doetinchem (lijnen 22/25)
In het hoofdstuk Algemene opmerkingen van dit advies hebben wij al een opmerking gemaakt
over plannen, die voortvloeien uit de OV-visie. Het ROCOV kan instemmen met deze pilot,
mits het bestaande openbaar vervoer in Doetinchem niet wordt aangetast en de pilot daarmee
aanvullend is op het bestaande ov-net.
Verder vinden wij het ongewenst dat De Huet en Overstegen geen OV hebben buiten de
genoemde tijden van de servicebus. Daarin zou voorzien kunnen worden door de pilot uit te
breiden met een "regiotaxi-achtige voorziening" binnen het werkterrein van de servicebus. U
kunt contact opnemen daarover met de provincie. Tevens adviseren we u een "servicebusontwikkelteam" in te stellen, waarin mogelijke gebruikers van de bus vertegenwoordigd zijn.
Ook verzoeken wij u een promotieplan te maken teneinde de mogelijkheden van deze
Servicebus ruim onder de aandacht te brengen van de inwoners van Doetinchem en
omgeving.
Met betrekking tot de stadslijnen 22 en 25 zouden wij inzage krijgen in de bezettingscijfers op
diverse tijdstippen op alle dagen van de week.
2) Zutphen-Vorden(-Doetinchem)
Wij denken dat het voor de reiziger vreemd is dat nu juist lijn 80 naar Vorden gaat doorrijden,
in tegenstelling tot een paar jaar terug de snelle lijn 83, die nu juist weer in het leven geroepen
wordt om de snelle verbinding GG NET – Station in stand te houden. Wat ons opvalt is dat het
geen mooie halfuursdienst wordt op GG NET – Gelre Ziekenhuis – Station in een 25/35
verhouding.
Verder vragen we ons af of het zinvol is om de tussen rit Warnsveld-Vorden een maal per uur
te laten rijden. Voor de tussengelegen haltes hoeft het niet (2 stuks, waarvan 1 in Vorden met
als alternatief het station).
Of de relatie Vorden-Ziekenhuis sterk is is onvoldoende bekend. Wat geven de
bezettingscijfers aan? Het herintroduceren van lijn 83 lijkt ons zinvol. Vanuit Leesten is er
vraag naar een snelle en goedkope rechtstreekse verbinding naar het station. Voor een goede
bezetting is het wel noodzakelijk dat deze bus 2x per uur rijdt en aansluit op het station.
Wellicht is het een optie de doorgetrokken lijn 80 (Warnsveld-Vorden) uit te ruilen tegen lijn
83?. Zoals we het plaatje nu lezen is de aankomst van lijn 83 op het station om .49. Dat
betekent een overstap op de IC naar Nijmegen van 6 minuten en op de rest van de treinen
van 15 minuten. Vertrek is om .42 is ideaal vanuit de IC met aankomst om .32, maar nog
steeds aan de ruime kant. Kan de overstap niet korter zodat de omlopen beter uitkomen?
3) Doetinchem-Terborg(-Dinxperlo)
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Akkoord
4) Zutphen-Laren-Holten-Rijssen
Met het verdwijnen van de bus op het traject Laren-Holten gaat het ROCOV niet akkoord. In
de spits lijken hier nog voldoende reizigers in de bus te zitten. Waarschijnlijk is er nog een
latente vraag voor deze lijn vanwege de overstap van 20 minuten van lijn 56 op 54. Ook
betekent de combinatie trein/bus via Goor vanuit Lochem bijna een verdubbeling van de prijs
(€6,09 tegenover €3,60 voltarief enkele reis).
Mocht lijn 54 toch verdwijnen, tegen het advies van het ROCOV in, dan adviseren we dat er
een schoolbus komt voor de verbinding (Lochem –) Laren – Holten.
Met de andere plannen voor lijn 54 Zutphen-Holten gaat het ROCOV wel akkoord. Het lijkt ons
wenselijk dat ook het ROCOV Overijssel daarover advies moet geven.
5) Doetinchem/Winterswijk-Enschede
Het ROCOV is tevreden met de spitsverdichting van 4x per uur op het traject DoetinchemGroenlo. We hopen dat hiermee de overvolle bussen op dit traject tot het verleden behoren,
zeker met ondersteuning van lijn 72.
De aanpassing van de route van lijn 72 in Lichtenvoorde is een verbetering voor het dorp.
Zeker de zuidkant van Lichtenvoorde wordt zo beter bediend.
Het ROCOV vraagt zich af waarom de buslijn Doetinchem-Varsseveld in de avond verdwijnt.
Zijn er geen/weinig reizigers richting Westendorp en Slangenburg? Wij adviseren Westendorp
op te nemen in de belbusritten van buurtbus 194 zodat er ook OV is als lijn 74 niet rijdt.
Met name voor studenten die op zondag terugreizen naar Enschede, wordt de reistijd vanuit
Doetinchem langer (25 minuten!), de tijd die wordt gewonnen op het stuk Doetinchem –
Varsseveld gaat verloren door het verplichte rondje over Lievelde. De kosten van de ritprijzen
zullen op deze manier fors gaan stijgen. Daarnaast wordt het reizen er niet prettiger op; 3x
overstappen ( Varsseveld, Groenlo en Haaksbergen), terwijl doordeweeks je in één keer kunt
doorreizen.. Zo wordt het reizen in het weekend er zeker niet aantrekkelijker op. Wij
verzoeken u dan ook op zondagavond de gebruikelijke dagdienst te rijden.
6) Verdichtingsritten in de spits
Het ROCOV is voorstander van de verdichtingsritten in de spits, maar we raden af om daar
aparte 6xx lijnnummers voor te gebruiken. Dit maakt de dienstregeling onnodig
gecompliceerd.
Daarnaast vragen we ons af of het vaker rijden (4x/uur) van de lijnen 24/28/74 ook van
toepassing is op de avondspits, of behouden de lijnen hier hun halfuursdienst? Tot welk
tijdstip geldt de kwartierdienst?
Verder hebben we nog een opmerking over lijn 56. Vanuit Deventer begint de uurdienst op
werkdagen erg vroeg. Van meerdere reizigers hebben wij gehoord dat ze moeten wachten
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omdat ze er vanuit gingen dat de bus nog wel een halfuursdienst zou rijden. Een extra half uur
lijkt in overeenstemming met de extra trein naar Winterswijk vanuit Zutphen. Het zorgt voor
een betere bereikbaarheid vanuit de Randstad naar de Achterhoek, zeker zolang WinterswijkApeldoorn nog niet rechtstreeks zonder overstap te bereiken is. Ons advies is dat u in de
ochtend langer een halfuurdienst rijdt.
7) Overige aanpassingen
Met deze voorstellen zijn we akkoord
C. Bus Rivierenland
1) Parallelliteit Beneden-Leeuwen – Druten
Met dit voorstel zijn wij akkoord
2) Aanvullingen op het schoolnet
Met dit voorstel zijn wij akkoord
3) Aanpassing lijn 44
Wij adviseren positief over de invoering voor een aparte belbus naar Zoelen. Daarnaast
adviseren wij om extra haltes in Zoelen aan te leggen zodat een groter deel van het dorp een
halte op loopafstand heeft.
Wij adviseren negatief over de routewijziging via Medel. Dit leidt tot een veel extra reistijd,
terwijl er slechts op enkele ritten passagiers zullen zijn op Medel. Daarmee worden dus meer
mensen benadeeld dan er op vooruit gaan. Met de gestrekte route moet het mogelijk zijn om
in zowel Tiel, Kesteren als Rhenen de treinaansluitingen te kunnen behouden. Dit is
essentieel voor deze lijn.
Aanvullend voor lijn 44 doen wij nog het advies om bij het hanteren van de gestrekte route (in
Tiel via Industrieweg) twee haltes aan te leggen ter hoogte van de Simon Stevinstraat en de
Sir Rowland Hillstraat. Daarmee krijgt (een gedeelte van) industrieterrein Kellen OV op
loopafstand.
4) Overig
Wij verzoeken u onderzoek te doen naar het instellen van een verbinding van de buurtbus van
Geldermalsen naar Est (lijn 260) met de buurtbuslijn van Tiel naar Zaltbommel (lijn 248) Het
gaat om een verbinding tussen Est en Opijnen . Wij denken aan een wijziging in de route van
lijn 248.
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,
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namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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