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Betreft: Advies over Vervoerplan Achterhoek 2016

Arnhem, 19 oktober 2015

Geachte heer Van den Bosch,
Tijdens overleggen dit jaar tussen de werkgroep Infra, Dienstregelingen en Netwerken van het
ROCOV Gelderland en Arriva zijn de wijzigingen in de dienstregeling voor de Achterhoek in 2016
zijdelings aan de orde geweest.
Naderhand is door u nog een adviesaanvraag hiervoor ingediend, waarover op donderdag 15 oktober
mondeling overleg heeft plaatsgevonden.
Aan de hand van het door u voorgelegde Vervoerplan 2016 treft u hieronder onze opmerkingen aan.

Adviezen
Bij ruim tien lijnen dient u wijzigingsvoorstellen in. In dit advies gaat het ROCOV Gelderland daarop in:


1

Lijn 28 vervroegen spitsritten is akkoord. Wel vragen we ons af waarom alleen de ritten 1012
en 1015 worden vervroegd? Op alle oneven ritten t/m 1021 is een overstap van drie minuten
in combinatie met het drukke wegverkeer te krap.



Lijn 40 aanpassing route ’s avonds. Hierdoor wordt de route voor deze lijn tussen Dinxperlo en
Doetinchem op ma t/m vr het zelfde. Het ROCOV gaat akkoord met deze eenduidige route.



Lijn 840 wordt gereden als Nachtvlinder. Deze lijn wordt vraagafhankelijk aangeboden, maar
wel met station Terborg als “reserveringsvrij” opstappunt. Het ROCOV gaat er vanuit dat deze
lijn daar ook vaste vertrektijden heeft. In uw voorstel geeft u niet aan of lijn 840 vaste
aankomsttijden heeft op station Terborg. Onduidelijk is ook welke haltes reizigers die in
Terborg reserveringsvrij opstappen mogen gebruiken voor het uitstappen. Hierover willen we
graag meer duidelijkheid ontvangen. Introductie van (meer) Nachtvlinders vindt het ROCOV
prima, maar verbindt daar wel de voorwaarde aan dat alle betaalmiddelen gebruikt moeten
kunnen worden door de reizigers.
Het ROCOV Gelderland kan met deze constructie akkoord gaan indien aan deze voorwaarde
wordt voldaan. Tevens adviseren wij Arriva de ontwikkelingen goed te monitoren. Het ROCOV
wil graag hiervan op de hoogte gebracht worden.



Lijn 74 doorrijden spitsrit naar Enschede en betere spreiding ritten is akkoord. Dit is een
verbetering waarvan het ROCOV al langer voorstander was!



Lijn 80 vervallen eerste rit op werkdagen tussen Zutphen en Warnsveld. Vroegere rit vanuit
Warnsveld naar Zutphen. Het ROCOV Gelderland ziet deze aanpassing als “finetuning” van
de dienstregeling en gaat hiermee akkoord. Wel zou het ROCOV graag in het vervolg bij
vervallen ritten bezettingscijfers willen zien, om zo een beeld te krijgen van het aantal
“gedupeerde” reizigers.



Lijn 82 extra rit die doorrijdt naar Graafschap College is akkoord. Het ROCOV Gelderland is
blij dat het aantal reizigers tussen Zutphen en Doetinchem aanleiding geeft voor deze extra rit.
Wellicht dat d.m.v. goede marketing nog meer te halen is. Helaas is niet duidelijk hoe laat en
naar welke locatie van het Graafschap College deze rit gaat!



Lijn 191 samenvoegen ritten en alleen voor uitstappers doorrijden laatste rit is akkoord als de
rit vanaf Bredevoort wordt opgenomen als vraagafhankelijk en gecombineerd wordt met rit
1052.



Lijn 591 verlengen rit naar Groenlo is akkoord. Het ROCOV adviseert de lege retourrit ook als
dienstregelingsrit aan te bieden.



Lijn 194 aanpassen route in Varsseveld, andere tijdligging en eenduidigere dienstregeling is
akkoord.

Lijn 51 Doetinchem - Vorden
Met betrekking tot lijn 51 adviseert het ROCOV Gelderland een wijziging door te voeren.


Graag willen we dat u nogmaals de tijdligging op deze route en de overstaptijd in Vorden
tegen het licht houdt. U heeft bij de vorige dienstregeling de 51 ingekort tot Vorden ten
behoeven van de trein. Reizigers maken ons duidelijk dat het eerder uitzondering dan regel is
dat de aansluiting in Vorden gehaald wordt.

Lijn 56 Deventer
Ook met betrekking tot lijn 56 adviseert het ROCOV Gelderland een wijziging door te voeren.
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De rit van lijn 56 van Deventer naar Borculo die volgens de huidige dienstregeling vertrekt om
17.51 vanuit Deventer, een drietal minuten later te laten vertrekken, zodat aansluiting van de
trein uit de Randstad geboden wordt. Deze aansluiting is nu te krap. Dat wordt veroorzaakt
door het arriveren van de internationale trein uit Berlijn waardoor de trein vanuit de Randstad
iets later in Deventer is dan volgens het normale patroon.

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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