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Betreft: Advies over Vervoerkundige Visie Rivierenland

Arnhem, 18 september

Geachte heer Van den Bosch,
Aan uw verzoek advies uit te brengen over uw plannen met betrekking tot de Vervoerkundige Visie
met daarin de dienstregeling 2016 en een doorkijk naar 2017 voor de concessie Rivierenland komt het
ROCOV Gelderland gaarne tegemoet.

Algemeen
In deel 1 van uw visie staat u stil bij de nieuwe netwerkfilosofie. Daarin gaat u dieper in op uw ideeën
over het basisaanbod en een aangepaste opbouw van het netwerk. De uitgangspunten zijn helder.
Wel zou het ROCOV Gelderland duidelijker willen zien aangegeven in hoeverre de netwerkfilosofie
aansluit bij de provinciale OV-visie.
Het ROCOV Gelderland kan zich verenigen met de uitgangspunten voor het basisaanbod, de opbouw
van het regionale netwerk en het verbindende karakter van de belangrijkste lijnen. Ook staat het
ROCOV Gelderland achter de aangegeven knooppunten als belangrijkste vertrek- en aankomstpunten
in het vervoersysteem. Deze zijn van belang voor de totale vervoerketen per openbaar vervoer. Wel
moet het mogelijk zijn vanaf deze punten ook na 21:00 uur te kunnen reizen. Dit kan bv. via een
thuisbrengsysteem. Bij de knooppunten missen we de stations van Rhenen en Geldermalsen. In het
aanbod voor de huidige concessie heeft Arriva de bediening van elke kern met meer dan 800
inwoners opgenomen, terwijl in het Programma van Eisen was uitgegaan van 1.500 inwoners. Verder
maakt het ROCOV zich zorgen om de bediening na 21:00 uur. Arriva maakt niet duidelijk of er na dit
tijdstip nog diensten worden aangeboden. Veel reizigers zullen na dat tijdstip nog willen thuiskomen
van hun reis.
Ook is het ROCOV Gelderland het eens met Arriva dat gestreefd moet worden naar een goede
afstemming tussen vraag en aanbod. Dat kan er toe leiden dat de grote streekbus soms zal moeten
plaatsmaken voor kleinere slimme en duurzame vervoersystemen.
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Hoewel er vanuit de opdrachtgever, de provincie Gelderland, geen bezuinigingsopdracht is gegeven,
valt het ons op dat de plannen van Arriva gedomineerd worden door het schrappen van ritten en
gedeelten van lijnen. Hierin zien wij een verdere afbraak van het openbaar vervoer in de regio
Rivierenland; een zaak die het belang van de reizigers niet ten goede komt. Ook zien wij niet duidelijk
dat de bespaarde kwantiteiten elders in het lijnennet ingezet worden.
In dit advies gaan we vooral in op de voorgestelde wijzigingen die betrekking hebben op het
dienstregelingsjaar 2016. Hierbij richt onze aandacht zich met name op de gevolgen voor de
frequentie, routes en aansluitingen.
De plannen in de geschetste doorkijk naar 2017 zijn nog niet hard; vandaar dat het ROCOV
Gelderland daar ook slechts globaal op ingaat. Wij verwachten dat halverwege 2016 deze plannen
verder zijn uitgewerkt en tegen die tijd voor advies aan het ROCOV Gelderland zullen worden
voorgelegd.
De voorstellen zijn complex. Per lijn geeft u een overzicht van de wijzigingen. Uit praktisch oogpunt
sluit dit advies zoveel mogelijk daarop aan. In onderstaand schema zijn de adviezen per onderdeel
weergegeven.
Regionet Trein Tiel - Arnhem
Onderdeel
Advies
Eerder starten half
Het ROCOV ondersteunt Arriva in het streven om de halfuursdienst op
uursdienst trein
werkdagen in de middag een uur eerder te laten starten
Verbeteren aansluitingen
Voor de vervoerwaarde van deze spoorlijn is het van belang dat in Elst de
in Elst naar/van Nijmegen aansluitingen op treinen naar/van Nijmegen verbeteren. De mogelijkheden
daartoe heeft Arriva echter niet in eigen hand. Uitvoering hiervan is mede
afhankelijk van de dienstregeling van NS. Het ROCOV Gelderland
ondersteunt Arriva in dit streven.
Elk half uur in 2017 op
Dit maakt de spoorlijn tot drager van het openbaar vervoer in de regio en is
werkdagen overdag
zeer positief.
Deze maatregel zal een gunstig effect hebben op het gebruik ervan. Voor
het behoud van de lijn is het doorrijden naar Arnhem eveneens van belang.

Regionet Bus Rivierenland
Onderdeel
Advies
Lijn 42
Handhaven huidige dienst Het ROCOV is blij dat de huidige dienstregeling gehandhaafd blijft en dat
goede aansluitingen (doorkoppeling) in Druten blijven behouden.
In 2017 bediening
bedrijventerrein

Het mijden van de A15 tussen Tiel en de Prins Willem Alexanderbrug
betekent dat veel reizigers een behoorlijke extra reistijd gaan ondervinden.
Wij zijn hier dan ook geen voorstander van.

Knip 2017 daluren in
Beneden-Leeuwen

De plannen voor 2017 voorzien in een knip in Beneden-Leeuwen tijdens de
daluren. Het ROCOV is hier tegen, omdat Beneden- en Boven-Leeuwen en
Druten hiermee de rechtstreekse verbinding met Tiel verliezen. Het aantal
reizigers vinden wij veel te groot om deze met een verplichte overstap bij de
Prins Willem Alexanderbrug te confronteren.

Lijn 44
Verlengen naar
Wageningen
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Op zich is het ROCOV niet tegen deze voorgestelde verlenging, maar de
wijzigingen in de vertrektijden gaan ten koste van de aansluitingen op
station Rhenen. Verder is het ROCOV negatief over de overstaptijd bij
station Kesteren om zo een zeer krappe aansluiting op de treinen naar/van
Tiel te bieden t.b.v. de relatie Tiel-Wageningen. De overstap van 1 minuut
(dienstregeling 2015) is veel te krap en zal bij vertraging niet gehaald
kunnen worden en leiden tot klachten bij de reizigers. De dienstregeling

2016 voorziet in een verbeterde overstaptijd van 2 à 3 minuten. Deze is
ruimer dan nu, maar bij vertragingen van de bus nog steeds krap.
Doorgaande reizigers die verder reizen dan Kesteren krijgen te maken met
een wachttijd van 5 minuten.
Om deze redenen adviseert het ROCOV negatief over de aanpassingen op
lijn 44.
In 2017 via Medel

De bediening van Medel vergt een aantal minuten extra reistijd waardoor de
aansluitingen in Tiel waarschijnlijk vervallen. Zoals vorig jaar al geadviseerd
zien wij meer in het aanleggen van 2 haltes op de Industrieweg ten
behoeve van de ontsluiting van bedrijventerrein Kellen. In de praktijk laten
buschauffeurs hier ook wel eens iemand uitstappen, dus er is een latente
behoefte aanwezig.

Strekken route

Tussen Maurik en Kesteren wilt u deels gaan rijden via de N320. Wij zijn
niet overtuigd van de noodzaak tot het strekken van deze lijn . De
punctualiteit van de lijn wordt vooral beïnvloed door de Rijnbrug bij
Kesteren/Rhenen. De enkele minuut tijdwinst die uw voorstellen opleveren,
maken dit niet goed. Zeker als de lijn met klein materieel gereden blijft
worden, zijn routewijzigingen niet noodzakelijk. Dit gaat ten koste van de
oppervlakte-ontsluiting van de betreffende dorpen en leidt mogelijk tot
afname van het aantal reizigers op de lijn.
De routewijziging bij Eck en Wiel vergroot de halteafstand aanzienlijk. Op
dit moment is de halteafstand vanuit het hele dorp ongeveer 300 meter.
Deze neemt toe tot wel 750 meter. Dat vinden wij teveel.
De routewijziging bij Lienden zorgt ook voor grotere halteafstanden.
Daarnaast wordt de aangepaste halte Wapen van Lienden dan niet meer
aangedaan. Wij adviseren u daarom de huidige route aan te houden.

Lijn 45
Verlagen frequentie

Het ROCOV is negatief over de verlaging van de frequentie, zeker nu de
bezuinigingsopgave van de provincie van tafel is. De maatregel leidt tot
verdere afbraak van het openbaar vervoer in dit deel van de Betuwe. De
ontsluiting van de kernen Echteld, IJzendoorn en Ochten gaat sterk
achteruit.

Verschuiving tijdligging

Om in Kesteren een aansluiting te creëren tussen de trein uit/naar Tiel is de
tijdligging verschoven. Hierdoor verslechteren echter de aansluitingen in
Tiel. Doorgaande reizigers die verder reizen dan Kesteren krijgen te maken
met een wachttijd van 5 minuten. De aansluitingen in Kesteren tussen de
treinen naar/van Tiel en de bussen naar/van Wageningen zijn te krap,
waardoor vertragingen niet opgevangen kunnen worden.
Om deze redenen adviseert het ROCOV negatief over de aanpassingen op
lijn 45. Het ROCOV stelt voor om de plannen te wijzigen, zodat lijn 44 blijft
zoals nu en dat alleen lijn 45 wordt aangepast. Lijn 45 kan dan elk half uur
blijven rijden tussen Kesteren en Wageningen.

Aanpassing 2017

In 2017 verandert mogelijk de dienstregeling op de spoorlijn Tiel – Arnhem.
Het gevolg is dat de aansluitende buslijnen 44 en 45 wederom aangepast
moeten worden. Het ROCOV adviseert Arriva dan ook om de wijzigingen
aan het buslijnennet te koppelen aan de aanpassing van de veranderingen
aan het spoor, zodat de reizigers slechts op één moment met wijzigingen te
maken krijgen.

Lijn 46 Variant 1
Schrappen gedeelte
Vianen-Nieuwegein
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Uit de beschikbare telcijfers valt op te maken dat het merendeel van de
reizigers naar Nieuwegein gaat of daar vandaan komt. Uit informatie van
Arriva blijkt dat slechts een klein deel van de reizigers tussen Vianen en
Nieuwegein uit de Betuwe komt. Hoewel het ROCOV over het algemeen

geen voorstander is van het knippen van lijnen stellen we voor om in deze
variant de lijn in Culemborg te knippen en het gedeelte tussen Culemborg
en Nieuwegein over te dragen aan de concessiehouder in de provincie
Utrecht. Hiermee kan de bediening van Zoelmond gehandhaafd blijven.
Aanpassing route in
Culemborg

Deze aanpassing heeft tot gevolg dat een deel van Culemborg niet meer
ontsloten wordt. Wij adviseren dan ook handhaving van de huidige route en
het oplossen van de storingsgevoelige barrière.

Wijzigen tijdligging

Deze heeft tot gevolg dat zowel in Tiel als in Culemborg de aansluitingen op
de trein verslechteren. Het ROCOV adviseert negatief.

Lijn 46 Variant 2
Doorrijden tot Nieuwegein

Het doorrijden tot Nieuwegein heeft de voorkeur van het ROCOV
Gelderland.

Niet bedienen Zoelmond

Deze kern houdt alleen lijn 263 over. Betreffende reizigers krijgen met een
extra overstap en langere reistijden te maken. De routewijziging leidt ook
niet tot een besparing op de rijtijd. ROCOV adviseert negatief.

Aanpassing route in
Beusichem

Deze verlegging is akkoord.

Aanpassing route in
Culemborg

Zie bij variant 1.

Verleggen route in Vianen
naar bedrijventerrein

Het ROCOV gaat niet akkoord met de verlegging naar het bedrijventerrein
De Biezen. Wij zien meer nut in het bedienen van het centrum dan van een
bedrijventerrein.

Lijn 47
Invoering uurdienst met
aanvulling in spits

Het ROCOV gaat hiermee niet akkoord en ziet in de maatregel een
onnodige bezuiniging en verdere afbraak van het openbaar vervoer in de
regio Rivierenland. Wij vinden het ook niet passen om de aansluiting in
Geldermalsen te verbeteren en gelijktijdig de frequentie te verlagen.
Daarmee gaat het positieve van de verbeterde aansluiting weer verloren en
wordt de lijn niet interessanter voor (potentiële) reizigers.

Extra spitsrit Gorinchem
Noord

Hierover adviseert het ROCOV positief.

Aanpassen tijdligging

Hiermee gaat het ROCOV akkoord, omdat daarmee betere aansluitingen
ontstaan (versterken vervoerketen) op de treinen in zowel Geldermalsen als
Gorinchem. Wij adviseren u de ritten in de richting Geldermalsen nog iets te
vervroegen om in Geldermalsen de aansluiting nog iets betrouwbaarder te
maken. In de spits wordt deze nogal eens niet gehaald.

Koppelen aan lijn 43 en
wijziging route in
Geldermalsen

Hierdoor rijdt lijn 47 eerst naar het station en daarna door als lijn 43 via het
centrum. De reistijd naar en van het centrum neemt daardoor toe. Beide
belangrijkste bestemmingen in Geldermalsen, centrum en station, worden
naar onze mening met de huidige lijnvoering het best gediend.
Aangezien lijn 47 wel het centrum aandoet als lijn 43 niet of
vraagafhankelijk rijdt (’s avonds en in weekenden) ontstaat er voor reizigers
een onduidelijke situatie. Op maandag t/m vrijdag overdag moet je op lijn 43
aan de ene kant van de straat opstappen, maar ’s avonds en in het
weekeinde op lijn 47 aan de andere kant, omdat lijn 43 dan niet rijdt;
Daarnaast is de routewijziging niet toekomst-bestendig. U gaat volgend jaar
kijken naar maatwerkoplossingen voor lijn 43. Daarbij kan een heel ander
product ontstaan waarbij koppeling met lijn 47 niet meer past en u de
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routewijziging weer terug moet draaien.
Het ROCOV is niet akkoord met deze maatregel.
Lijn 165
Uitbreiding
voorzieningenniveau

Het ROCOV is verheugd over de plannen om het aanbod op deze lijn te
verhogen. Helaas is uit de plannen niet op te maken wat deze maatregel
precies inhoudt. Wij adviseren u niet alleen te kijken naar het
trajectgedeelte Rossum-Den Bosch, maar ook naar verbeteringen op het
traject Dreumel-Druten. In de ochtendspits zitten daar de bussen erg vol en
gaan de aansluitingen in Druten nog wel eens mis.

Integreren lijn 665 in lijn
165

Hiermee gaat het ROCOV akkoord.

Doorrijden lijn 665 naar
scholen in Den Bosch O.

Hiermee gaat het ROCOV akkoord. Wellicht ook een goede maatregel voor
lijn 666?

In 2017 doorrijden naar
Nijmegen

Deze maatregel hangt samen met de ontwikkelingen rondom lijn 42 (knip
PWA). Zolang die plannen nog niet duidelijk zijn, is het moeilijk hierover een
goed oordeel te geven. Maar op zich is het ROCOV voorstander van het
doorrijden naar Nijmegen, mits dat niet ten koste gaat van lijn 42.

Aanvullend net Bus
Onderdeel
Lijn 43
Koppeling aan lijn 47

Advies
Het ROCOV is geen voorstander van deze koppeling (zie bij lijn 47
hierboven). Wij vinden de koppeling aan lijn 47 niet zo noodzakelijk, daar
dit een verslechtering van lijn 43 betekent .

Aanpassing tijdligging

Door koppeling aan lijn 47 veranderen de vertrektijden van lijn 43 en
verslechteren de aansluitingen in Tiel op de trein naar Arnhem en in
Geldermalsen op de trein uit Dordrecht.

Andere
mobiliteitsoplossing

Het ROCOV denkt graag mee over oplossingen voor lijn 43, waarmee een
betere ontsluiting van de kernen Wadenoijen en Kapel-Avezaath en de
werkvoorziening ontstaat.

Lijn 47
In 2017 flexibeler aanbod

Lijn 49
Aanpassing tijdligging

Vervallen lijn 649

Lijn 166
In 2017 flexibeler aanbod
Buurtbuslijnen
Routeaanpassing lijn 260
Aanpassing
dienstregeling lijn 263
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In 2016 wil Arriva al de frequentie en lijnvoering van de lijn aanpassen.
Hierover is het ROCOV negatief (zie bij lijn 47 hierboven). Als in 2017
wederom grote wijzigingen gaan plaatsvinden, raakt de reiziger het spoor
helemaal bijster. Pas bij een concreet plan kan het ROCOV hierover
adviseren.
Hiermee is het ROCOV akkoord. Wel verzoeken wij u een vervangende
halte in te richten op de Van Heemstraweg ter hoogte van industrieterrein
De Wildeman als vervanging van de haltes op het industrieterrein die
volgens uw presentatie gaan vervallen.
Het ROCOV kan hiermee akkoord gaan indien de reguliere lijn voldoende
capaciteit heeft.

Pas bij een concreet plan kan het ROCOV hierover adviseren.
Helaas is niet op te maken wat deze wijziging in Geldermalsen inhoudt.
Deze hangt samen met de aanpassingen van lijn 46. Daarover is het
ROCOV zeer kritisch.
Vooralsnog gaat het ROCOV niet akkoord.

Scholierenlijnen
Afbouw parallelliteit met
trein Geldermalsen –
Gorinchem

Deze maatregel is alleen aanvaardbaar voor de lijnen tussen Geldermalsen
en Gorinchem indien wordt voorzien in voor- en natransport in beide
plaatsen. Voor de lijnen tussen Gorinchem en Waardenburg/Zaltbommel
acht het ROCOV het omrijden via Geldermalsen geen geschikt alternatief.
Wij adviseren u te kijken naar integratie met lijn 47 om zo ook scholieren op
die route een rechtstreekse verbinding met hun school te bieden.

Conclusie
Uw conclusie dat de voorstellen leiden tot een meer toekomstbestendig OV in de regio Rivierenland
deelt het ROCOV Gelderland niet. De frequentieverlagingen, het niet meer of slechts zijdelings
aandoen van kernen en het vervallen van aansluitingen zijn daarvan de redenen.
Het ROCOV Gelderland verzoekt Arriva om in de toekomst zowel bezettingscijfers als wijzigingen in
de DRU’s bij de plannen te voegen, zodat een beter afgewogen advies gegeven kan worden.
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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