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2601 CW DELFT

Geachte heer Mouw,
Op donderdag 22 januari 2015 heeft een delegatie van Syntus in Arnhem een presentatie
gegeven aan de ROCOV werkgroep Dienstregeling. Hierbij was tevens de heer Erik Mes van
de provincie Gelderland aanwezig. Tijdens deze presentatie zijn de eerste ervaringen met de
Kolibrie gepresenteerd en besproken aan de hand van een presentatie. De presentatie is na
de bijeenkomst aan de leden van de werkgroep gestuurd via de heer Hans Schmal.
Naar aanleiding van de resultaten over de periode 14 december 2014 t/m 14 januari 2015,
concludeerden wij gezamenlijk dat de Kolibrie diensten een goede start hebben gemaakt.
In deze periode hebben 339 reizigers gereserveerd en 461 reizigers een check in - check out
gedaan (ex lijn 191), daarmee heeft 63% reizigers gereserveerd (ex lijn 191). Een meer
gedetailleerde analyse geeft aan dat 50% van de reizigers lijn 2 in Harderwijk (intern lijnnummer 402) heeft gereserveerd. Totaal zijn er plm. 544 reizigers de eerste vier weken. In de
eerste weken hebben wij enkele problemen in de uitvoering gehad, maar deze zijn dezelfde
dag al opgelost.
Er zijn weinig tot geen klachten binnen gekomen over het gegeven dat er geen kaartjes met
contant geld kunnen worden gekocht. Slechts enkele reizigers hebben tot op heden gebruik
gemaakt van de mogelijkheid telefonisch via onze Klantenservice te reserveren. De meeste
reizigers - 98% - gebruiken de ov-chipkaart voor reserveren en betalen. De overige 2% reist
met een zichtkaart. De optie iDEAL wordt niet of nauwelijks gebruikt. De reizigers die de
Kolibrie (nog) niet gereserveerd hadden betaalden met ov-chipkaart.
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Gezien de resultaten hebben wij voorgesteld de Kolibriediensten (lijnen 15, 107, 170, 191,
507) vanaf 31 januari 2015 alleen te rijden indien de reiziger daadwerkelijk gereserveerd
heeft, behoudens Harderwijk (lijnen 1, 2 en 3). In de regio Harderwijk blijven wij enkele weken
doorrijden onder de huidige condities. In deze regio geven wij bovendien de informatie campagne een impuls, zodat meer reizigers daadwerkelijk reserveren, in plaats van zonder reserveren gebruik maken van de Kolibrie. Medio / eind februari 2015 herzien wij (provincie
Gelderland, ROCOV en Syntus) gezamenlijk het beleid wat betreft Harderwijk.
Graag uw bevestiging van dit voorstel. Separaat ontvangt de werkgroep nog een reactie op de
bevindingen die wij schriftelijk ontvangen hebben.
Met vriendelijke groet,

René Nekkers
Concessiemanager Veluwe
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