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Geachte heer Speulman,
In deze brief brengt het ROCOV Gelderland – Stadsregio advies uit op uw adviesaanvraag over het
Mobiliteitsplan 2015 voor de concessie Veluwe. In dit advies wordt voor de overzichtelijkheid de
indeling van uw Mobiliteitsplan aangehouden. Ook worden de reacties van Syntus op de wensen van
ROCOV Gelderland – Stadsregio meegenomen. Deze reacties zijn gegeven in een memo van Syntus
op 20 augustus, in de ROCOV vergadering van 28 augustus en een extra e-mail op 29 augustus.
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.

Stadsdienst Apeldoorn
Lijn 1: Het ROCOV is voorlopig tevreden met de toezegging om de dienstregeling van lijn 1 te
verlengen tot 21.07 ,zijnde het tijdstip van halteren bij het Gelre ziekenhuis..
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Lijn 2: Akkoord.
Lijn 3 en 4: De versnelling van beide lijnen door Omnisport niet meer aan te doen is verheugend,
maar jammer is dat beide lijnen niet meer dezelfde route tegengesteld hebben. Wij begrijpen dat het
aantrekkelijk is om op deze route te kunnen volstaan met een omlooptijd van 27 minuten, maar
ongeveer tien haltes in Matendonk en Matenveld kennen hierdoor slechts een halfuurdienst. Dit is in
strijd met het streven om kwartierdiensten te rijden. Het ROCOV is niet content met dit voorstel.
Lijn 5, 6 en 7: Akkoord.
Lijn 8 en 9: Met de huidige plannen gaat het ROCOV akkoord. Graag zien wij in de nabije toekomst
aandacht voor de Sisa, een zorg- en dienstverleningscentrum voor mensen met een handicap. Het is
gevestigd aan de Schorpioenstraat vlak bij de Anklaarseweg. Lijn 9 kwam daar op de Anklaarseweg
vlakbij. Na twee maanden, dus in februari 2015 zouden we graag willen vernemen wat de invloed is
op het aantal reizigers van het niet rijden door deze beide buurten.
Lijn 10: Akkoord.
Lijn 11: Het daggemiddelde van de bezetting is te laag. Uit de verstrekte gegevens blijkt evenwel niet
hoe de verdeling is over de dag. Eekterveld is een industriegebied. Dat betekent dat het aannemelijk
is dat tijdens de spitsuren meer mensen gebruik maken van deze lijn. Het ROCOV geeft daarom in
overweging in de spitsuren met een kleine bus de lijn te handhaven. Mochten de reizigers vooral uit
Vaassen afkomstig zijn dat is een route Vaassen - Eekterveld voldoende.
Het ROCOV wil nog geen besluiten nemen die verwijzen naar de OV-visie aangezien deze nog moet
worden uitgewerkt. Wij vinden de verwijzing van Syntus naar de visie op dit moment zeer voorbarig..
Lijn 12, 13 en 14: Akkoord
Lijn 15: Apeldoorn - Twello kent een spoorverbinding. Ook Twello kent enkele andere buslijnen
waaronder buurtbussen. Teuge, 800 inwoners en een aantal luchtvaart gebonden bedrijven , kent met
het verdwijnen van lijn 15 geen enkele OV-verbinding. Om daarin toch nog te kunnen voorzien
verzoeken wij lijn 15 te handhaven met een uurdienst i.p.v. een halfuurdienst middels de inzet van
een kleine bus.
Lijn 16: Akkoord met de wijzigingen en de promotieplannen voor deze lijn, zoals toegelicht door
Syntus.
Lijn 17, 18 en 19: Akkoord

Stadsdienst Harderwijk
Lijn 1, 2 en 3: Akkoord. Wel merken wij op dat het voor Harderwijkers aantrekkelijk is als de Shuttle
Servicebus bij het station staat op het moment van de aankomsttijden van de trein .

2

Stadsdienst Ede en directe regio
Lijn 1, 2, 5: Akkoord
Lijn 6: Akkoord met de wijzigingen zoals toegelicht door Syntus.
Lijn 85 en 86: Akkoord

Veluwelijnen
Lijn 201, 202, 203 en 609: Akkoord met de wijzigingen zoals toegelicht door Syntus. M.b.t. de situatie
in Zwolle zal er in de komende maand gesprekken gevoerd worden tussen Syntus, ROCOV
Overijssel, en ons over de op stapel staande omrijroutes in Zwolle.
Lijn 91, 231, 293 en 191: Akkoord

Valleilijn
Algemeen: Akkoord.
Lijn 88, 84: Akkoord.
Lijn 188: Wij verzoeken alle bussen die de route van lijn 88 rijden gewoon lijn 88 als lijnnumer te
geven omdat lijn 188 verwarring zal geven.

Streek overig
Lijn 43, 100/200, 102, 103, 104, 105/205, 106 en 107: Akkoord
Lijn 108: Het ROCOV is zeer content met de vervoersontwikkelingen op lijn 108, waardoor er een
halfuursdienst in de middag ingevoerd kan worden.
Lijn 109 en 112: Akkoord

Buurtbussen
Akkoord. Wij worden graag op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot de
dienstregeling en de tarieven in de buurtbus.

Scholierenlijnen
Akkoord. Wij worden graag op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot de
dienstregeling op de Scholierenlijnen.

Tot slot
Wij zijn tevreden met de samenwerking met Syntus in de periode tussen de adviesaanvraag en het
advies zoals dat nu voor u ligt. Dat heeft veel onduidelijkheden opgehelderd waardoor wij nu een
overwegend positief advies kunnen geven.
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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. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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