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Betreft: Advies over Mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2016

Arnhem, 2 september 2015

Geachte heer Speulman,
In reactie op uw Mobiliteitsplan Syntus Veluwe 2016, waarin opgenomen de wijzigingen in de
dienstregeling voor 2016, doen wij u onderstaand ons advies hierover toekomen.

Algemeen
Het ROCOV Gelderland is zeer verheugd dat een deel van de eerdere plannen zijn teruggedraaid nu
er vanuit de provincie Gelderland voor 2016 geen bezuinigingsopdracht is gekomen. Hierdoor zijn
diverse verslechteringen in de dienstverlening aan reizigers niet doorgevoerd. In het vervoerplan
vermeldt Syntus dat zich de afgelopen maanden een groei van het aantal reizigers heeft voorgedaan.
Het ROCOV Gelderland hoopt dat deze ontwikkeling zich ook in 2016 zal voortzetten. Het
mobiliteitsplan dient daartoe de mogelijkheden te bieden.
Vakantiedienstregeling
Alle andere vervoerders in Gelderland hanteren tijdens de schoolvakantieperiode in mei een beperkte
dienstregeling. Het ROCOV Gelderland kan vanuit dat standpunt wel begrip opbrengen voor deze
aanpassing. Wij willen u er echter op wijzen dat in 2016 in deze periode ook Hemelvaart (5 mei) zal
vallen, terwijl ook de start en eerste ritten van de Giro Italia zullen plaatsvinden, waardoor er
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waarschijnlijk meer inzet van materieel nodig zal zijn. Daarnaast dient gelet te worden op de
examenperiode van het voortgezet onderwijs.

Positieve aanpassingen 2016
Het ROCOV Gelderland is het met een groot aantal aanpassingen eens en ziet deze als belangrijke
voorwaarden om het aantal reizigers op peil te kunnen houden c.q. nieuwe te werven.
Met betrekking tot de Stadsdienst Apeldoorn gaat het om de volgende punten:
 Doorkoppeling lijnen over het centrum en station;
 Handhaven kwartierdienst lijn 1 en vervallen halte Randerode (alternatief halte ziekenhuis);
 Verschuiven tijden lijn 2;
 Kwartierdienst lijn 2 op zaterdag en zondag tijdens vakanties;
 Aanleg extra halte Minden lijn 3;
 Verschuiven tijden lijn 4 na 21:00 uur;
 Laatste rit lijn 5 door naar station;
 Verschuiven tijden lijn 6;
 Verschuiven tijden lijn 7;
 Splitsing lijn 8 in twee lijnen (8 en 9);
 Aanleg extra halte bij rotonde Laan van de Leeuw/Tweelingenlaan;
 Extra ritten op lijn 10;
 Extra rit lijn 12 op zaterdag;
 Verschuiven tijden lijn 14;
 Toename reistijd lijn 16;
 Rijden naar garage laatste rit lijn 17;
 Opheffen lijn 400 in combinatie met extra ritten op lijn 2.
Ook alle aanpassingen in de stadsdiensten van Harderwijk en Ede kunnen op instemming van het
ROCOV Gelderland rekenen.
Met betrekking tot de streekdiensten gaat het om de volgende punten:
 Routeverlegging in Zwolle;
 Aanleg extra halte in Zwolle (ABN-toren);
 Extra ritten lijn 100;
 Aanpassing businzet op lijnen 201/202/203;
 Extra ritten lijn 201 en 202;
 Extra halte in Epe aan de rand van het centrum;
 Inzet grote bus op lijn 609;
 Aansluitingen in late uren lijnen 105 en 205;
 Extra rit lijn 107;
 Aanpassing Kolibriedienst lijn 107;
 Toename reistijd lijn 85;
 Verschuiven tijden lijn 85;
 Inzet 8-persoons bus op zondag op lijn 85;
 Inzet kolibriedienst ’s avonds op lijn 85;
 Verschuiven tijden lijn 86;
 Extra rit lijn 86 op zondag;
 Aanpassing bediening campus Wageningen lijnen 84 en 88;
 Handhaven haltes lijn 231 in Apeldoorn;
 Extra rit lijn 43;
 Verschuiven tijden lijn 191;
 Strekken lijn 171
 Uurdienst op zaterdag en tijdens vakanties lijnen 170 en 171 in combinatie met lijn 15.
Plannen Flexdiensten:
Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met het uitbreiden van de Kolibriediensten en het uitbreiden van
het aantal flexstops op de lijnen 103, 107 en 108.
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Met betrekking tot de scholierenlijnen is het ROCOV Gelderland positief over:
 Verschuiven tijden lijn 611;
 Overdragen lijn 656 aan Arriva;
Het ROCOV Gelderland is het eens met de voorgestelde plannen voor de buurtbuslijnen op de
Veluwe.

Pijnpunten in voorstellen
Naast het instemmen met veel aanpassingen zijn er echter ook wijzigingsvoorstellen, die voor ons
problemen geven, te weten:
 Het later opstarten van diensten;
 Het vroeger eindigen van de diensten;
 Het schrappen van ritten.
Hiermee wordt een negatieve spiraal in beweging gezet die zeer waarschijnlijk tot een verdere
verslechtering zal leiden, met een daling van het aantal reizigers als gevolg.
Later opstarten diensten
Met name op de stadslijnen in Apeldoorn wil Syntus op zaterdag en zondag de diensten een half
uur later opstarten. Het ROCOV Gelderland is het hiermee niet eens vanwege het gegeven dat
reizigers, afhankelijk van Openbaar Vervoer, ook op deze dagen hun bestemming moeten kunnen
bereiken, Zo nodig wordt hiervoor kleiner materieel ingezet.
Dit geldt ook voor de lijnen 108 en 112 waar Syntus in de weekenden later wil beginnen met rijden.
Vroeger eindigen van diensten
Ook dit probleem doet zich vooral voor op de stadsdienst Apeldoorn. Syntus wil de lijnen 2, 7 en 18
na 21:15 uur niet meer rijden, omdat de bezetting dan laag is en er alternatieven voorhanden zijn.
Deze maategel heeft tot gevolg dat in grote delen van Apeldoorn de loopafstanden groter worden. En
zeker in het donker is niet iedere reiziger daar blij mee.
Het ROCOV Gelderland heeft kennis genomen van het voornemen van de gemeente Apeldoorn om in
samenwerking met de provincie en u, de Stadsdienst Apeldoorn aan een nader onderzoek te
onderwerpen. Om niet op de uitkomsten vooruit te lopen en de reizigers elk jaar met wijzigingen te
confronteren, stelt het ROCOV Gelderland voor om nu nog geen veranderingen door te voeren, maar
de lijnen met een lage bezetting vooralsnog met kleiner materieel te bedienen. Dit geldt wat ons
betreft op de door u genoemde lijnen 2, 7 en 18 alsmede op de lijnen 6, 10 en 19, ‘s avonds na 21.00
uur. Kleiner materieel biedt tevens de mogelijkheid flexibel met deze lijnen om te gaan. Zo kan het
voor de reiziger aantrekkelijk zijn op meer plaatsen te kunnen uitstappen.
Op de lijnen 103, 105 en 205 wil Syntus (delen van) de laatste ritten schrappen. Hier is het ROCOV
Gelderland het niet mee eens en adviseert Syntus ook hier met kleiner materieel te gaan rijden.
Overige aanpassingen:
Daarnaast adviseert het ROCOV Gelderland negatief over enkele andere aanpassingen, te weten:
 Frequentieverlaging lijn 2 Apeldoorn op zaterdag. Dit is slecht voor de bediening van het
centrum en Apenheul;
 Strekken lijn 15 in Apeldoorn. Het ROCOV heeft in een brief aan de gemeente Apeldoorn
geadviseerd om de doorstroming van de bussen te verbeteren door bij verkeerslichten bussen
voorrang te geven;
 Vervallen halte Klokbekerweg. Dat mag pas plaatsvinden als de vervangende halte Capellen
is gerealiseerd. Mogelijk is het beter de halte Hellenbeekstraat dichter bij de school te
plaatsen, waardoor de halte Klokbekerweg gehandhaafd kan blijven;
 Vervallen eerste rit op lijn 293. Deze rit heeft 10-15 gebruikers en voorziet daarmee in een
behoefte;
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Omzetting lijn 87 in scholierenlijn. Deze lijn had ooit meer dan 100 reizigers, maar is door
aanpassingen teruggevallen tot 30. Nieuwe aanpassingen leiden waarschijnlijk tot verder
verlies van klanten. Het ROCOV adviseert om d.m.v. een communicatiecampagne het gebruik
van de huidige lijn te verbeteren;
De bediening op de lijnen 170 en 171 tijdens vakanties en (delen van) het weekend. Het
ROCOV stelt voor deze lijnen op die momenten uit te voeren als Kolibriedienst;
Het ROCOV is het met Syntus eens dat de scholierenlijnen moeten worden afgestemd op de
behoefte. De dienstregeling dient dan ook in samenspraak met de onderwijsinstellingen
opgesteld te worden. Met deze organisaties kunnen dan, bij extra wensen, afspraken over
bekostiging worden gemaakt;
Syntus wil de scholierenlijnen 679 en 686 alleen nog in de winter rijden. Door het ontbreken
van telcijfers is het voor het ROCOV niet mogelijk hierover een goed oordeel te geven.

Tot slot doen wij een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen / wijzigingen bijtijds te
communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren. M.b.t. het werven van reizigers zullen
ook de nodige inspanningen op marketinggebied verricht moeten worden.
Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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