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Geachte heer Nekkers,
Op 22 januari j.l. is een delegatie van Syntus aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de werkgroep
Dienstregeling. Naar aanleiding van dit bezoek heeft u op 30 januari een brief naar ROCOV
Gelderland gestuurd. In die brief verzoekt u ons om een bevestiging van de gemaakte afspraken.
De leden van de werkgroep Dienstregeling hebben de aanwezigheid van Syntus als prettig ervaren.
Helaas was er te weinig tijd om ook aandacht te besteden aan de Flexstops en de betaal-App.
Tijdens de vergadering hebben de leden van de werkgroep een aantal punten ingebracht. Zie ook het
document ‘ROCOV Evaluatie Kolibrie, versie 2’ dat per email aan Ton van der Vegt is verstuurd.
Hierop hebben zij nog geen reactie van uw kant ontvangen. Als de werkgroep uw reactie heeft
ontvangen kan zij deze evalueren en afwegen wat zij van uw voorstel in uw brief van 30 januari 2015
vindt. Dit betekent dat ROCOV Gelderland nog niet akkoord kan gaan met uw voorstel.
Verder hebben de leden van de werkgroep nog een aantal opmerkingen op uw brief. Deze zal ik hier
puntsgewijs benoemen.
1. Uit gegevens die Syntus aanleverde komt naar voren dat de Kolibrie een goede start heeft
gemaakt. De werkgroep heeft nadere gegevens van de Provincie Gelderland, de heer E. Mes,
ontvangen. Deze gegevens gecombineerd met de toch wel tegenvallende aantallen in de
eerste week van 2015, geeft de werkgroep nog niet het bewijs dat de Kolibrie een goede start
heeft gemaakt.
2. In het bestek voor de concessie Veluwe is de eis opgenomen dat wagenverkoop een vangnet
is voor reizigers die (tijdelijk) niet over een OV-chipkaart beschikken. Hoewel er in de
proefperiode weinig vraag naar wagenverkoop was, mag niet worden uitgesloten dat op
andere tijdstippen de vraag naar wagenverkoop veel groter is. De werkgroep begrijpt uw
terughoudendheid ten aanzien van geldtransacties maar zij ziet in de nabije toekomst
oplossingen die uw problemen sterk kunnen verminderen. Bijvoorbeeld contant geld
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afschaffen op het moment dat de bankpas als betaalmogelijkheid is geïntroduceerd. Graag
denken de leden hierover verder met u mee.
3. Op het advies om een Kolibrie op het station (Harderwijk, Twello) te stationeren wordt nog niet
echt gereageerd. De werkgroep ontvangt graag nog een reactie.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Uw reactie op deze brief zien wij graag binnen vier weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland
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