Bijdrage agendapunt 5 cie BOC op woensdag 24 juni 2015.

Onderwerp: Voorjaarsnota 2015

Geachte leden van de cie BOC,
Met veel belangstelling heeft het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties
Openbaar Vervoer) Gelderland kennis genomen van de Voorjaarsnota en dan vooral het
hoofdstuk Mobiliteit en de Meerjaren Investerings Agenda Mobiliteit (MIA Mobiliteit).
In de Investeringsagenda wordt de stand van zaken weergegeven m.b.t. de investeringen in
het laatste jaar van de afgelopen statenperiode 2011 – 2015.
In de Inleiding wordt aangegeven dat de voornemens in het Coalitieakkoord nog verwerkt
moeten in de Investeringsagenda voor de periode 2016 – 2019.
In hoofdstuk 4 Bereikbaarheid & Openbaar vervoer van het Coalitie-akkoord 2015-2019,
getiteld “Ruimte voor Gelderland” worden diverse voorstellen voor het verbeteren van het
openbaar vervoer gedaan, zoals o.a. dubbelspoor op het gehele traject Arnhem –
Doetinchem, verbetering van de dienstverlening op de Valleilijn en niet te vergeten op de
Maaslijn. Tevens wordt ingezet op de aanpak van landsgrensoverschrijdend OV (denk ook
aan concessiegrens overschrijdend ov !!).
Het zal u duidelijk zijn, dat met de realisering van deze investeringen de nodige financiële
middelen gemoeid zullen zijn. Het ROCOV doet een dringend beroep op u om het College
van Gedeputeerde Staten in staat te stellen om deze voornemens te kunnen realiseren.
Naast deze investeringen zullen ook de uitwerking van de OV-visie en de overdracht van de
regiotaxi taken aan de gemeenten, onder de noemer Basismobiliteit, extra financiën vergen,
mede om de overdracht en inzet van andere c.q. vervangende vervoersvormen gestalte te
geven.
In de komende jaren zal het College van GS u hiervoor de nodige voorstellen doen, waarbij
wij rekenen op uw medewerking.

Tot slot willen wij uw aandacht vragen voor het onderwerp OM16 HOV Apeldoorn – Arnhem
op pagina 282. Het betreft hier buslijn 231. U wordt verzocht voor het treffen van een aantal
maatregelen een bedrag van € 50.000 ter beschikking te stellen voor prioritering in
verkeerslichten, kleine aanpassingen aan kruispunten en het verminderen van het aantal
haltes.
Tegen deze laatste maatregel maakt het ROCOV Gelderland groot bezwaar! Juist op ons
advies zijn een paar jaar geleden deze haltes in de dienstregeling opgenomen en zoals blijkt
uit de gegevens van de vervoerder, met duidelijk aanwijsbare toename van reizigers.
Invoering zal leiden tot reizigersverlies; de bus mag dan een rijtijdwinst halen van 4 á 5
minuten, maar de reizigers zijn langer onderweg aangezien men meer tijd (lopen of fietsen)
kwijt is om de centrale halte te bereiken.
In dit verband willen wij opmerken dat de aanduiding HOV staat voor Hoogwaardig
Openbaar Vervoer; om de aanduiding HOV te gebruiken dient de verbinding aan minimaal
tien eisen te voldoen; daar is echter in dit voorbeeld geen sprake van.
Met verwijzing naar de sneldienst op de Veluwelijn (Apeldoorn – Zwolle, lijn 201) zou ook
voor een snellere verbinding tussen Apeldoorn – Arnhem aan een vergelijkbare aanpak, zo
nodig alleen in de spits, gedacht kunnen worden.
Het ROCOV Gelderland heeft hiervoor een conceptvoorstel gereed. Voorwaarde is echter
dat hiervoor extra middelen beschikbaar worden gesteld. Uitgaande van het Coalitieakkoord
2011 – 2015 , waarin hoge prioriteit aan een snelle verbinding tussen de steden Apeldoorn
en Arnhem werd toegekend, zal uw Staten ook bereid moeten zijn om te investeren in deze
verbinding.
Ik wens u veel wijsheid toe bij het nemen van besluiten in het kader van het Openbaar
vervoer t.b.v. de inwoners van onze mooie provincie.

Namens het ROCOV Gelderland ,
Ben Mouw, voorzitter
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