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Geachte leden van de Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie,

Met grote verbazing heeft het ROCOV Gelderland via de media kennis genomen van een voorstel c.q.
besluit van het College van Gedeputeerde Staten met betrekking tot het aanpassen van buslijn 231
tussen Arnhem en Apeldoorn.
De afgelopen jaren zijn wij betrokken bij de door GS ingestelde werkgroep om te komen tot
verbetering/versnelling van de OV-verbinding tussen de steden Apeldoorn en Arnhem. Diverse ideeën
zijn hierbij gepasseerd inzake een treinverbinding. Vanwege het kostenaspect in relatie tot de te
behalen tijdwinst zijn alle plannen inclusief de zgn. Emper Bocht niet haalbaar.
Na meer dan een jaar ‘stilte” moeten wij via de aanvraag van een debat in uw commissie uit de pers
vernemen dat buslijn 231 vanaf december als een sneldienst moet gaan rijden, waardoor er enige
minuten tijdwinst kan worden gehaald op deze verbinding!
Naast het gegeven dat het ROCOV op geen enkele wijze is gekend c.q. betrokken in dit voornemen,
zien wij absoluut geen voordeel in dit idee. Gelet op het aantal instappers op de route van deze lijn
zien wij eerder een verschraling van de reismogelijkheden ontstaan dan voordelen. Sinds deze lijn alle
haltes in de wijk De Maten aandoet is het aantal reizigers duidelijk toegenomen.
In onze optiek dient eerder sprake te zijn van een aanvullende sneldienst in de morgen – en
middagspits dan het aanpassen van een reguliere lijn( zie de Veluwelijn).
Het ROCOV Gelderland doet dan ook een dringend beroep op uw commissie om dit voorstel/besluit
niet in behandeling te nemen en het College van GS op te dragen hierover eerst met ALLE
betrokkenen overleg te plegen.
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Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande vragen hebben, dan kunt u mij zoals gebruikelijk
bereiken via zowel de mail als per telefoon ( 06 – 51273846).
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland
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