Gemeente Apeldoorn
t.a.v. mevrouw J.B.M. Kuipers
Postbus 9033
7300 ES APELDOORN

Uw kenmerk: Uw datum: Ons kenmerk: RGS523

Afschrift: Bijlage: -

ROCOV Gelderland
p.a. InfraRoad
Industrieweg Oost 13a
6662 NE ELST Gld.
T: 06 33 400 650
E: rocovgelderland@infraroad.nl
I: www.rocovgelderland.nl

Betreft: Reactie op VERKEERSVISIE 2016 – 2030 Gemeente APELDOORN

Arnhem, 26 april 2016

Geachte mevrouw Kuipers,
Graag maakt het ROCOV GELDERLAND gebruik van de mogelijkheid om een reactie te geven op de
conceptversie van de Verkeersvisie van 29 maart 2016.
Wij onderschrijven het uitgangspunt van een Klantgericht Openbaar Vervoer, zoals verwoord op de
pagina’s 23 t/m 29; niettemin zetten wij wat vraagtekens bij diverse voorgenomen maatregelen in deze
visie.
M.b.t. het gestelde op pagina 23 onder het kopje “Het ontwikkelen van een nieuw ov-netwerk” wordt
o.a voorgesteld om op de regionale buslijnen binnen de gemeentegrenzen minder haltes aan te doen
om daarmee de reistijden in te korten. Het ROCOV is daar in het algemeen geen voorstander van,
daar dit betekent dat veel reizigers langer moeten reizen van hun voordeur naar een halte, hetgeen
voor personen, die minder mobiel zijn, bezwaarlijk kan zijn. Daarbij komt dat de bespaarde busreistijd
naar onze mening niet opweegt tegen het gemak van een halte op loop/fietsafstand!
Uw voornemen om slechts één of twee haltes buiten het centrum aan te doen wijzen wij dan ook af; dit
betekent niet dat hier en daar geen sanering in de huidige haltes zou kunnen plaatsvinden.
Het introduceren van snelle stadslijnen, zoals naar het Gelre Ziekenhuis, de attracties in Apeldoorn
West alsmede bedrijventerreinen en kantorenclusters kunnen wij van harte onderschrijven.
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Uw voornemen om een tweetal ringlijnen te creëren, die de wijken rechtstreeks met elkaar kunnen
verbinden is een interessant gegeven; het concept om bij binnenkomst van Apeldoorn met een
streeklijn te kunnen overstappen op een bus, die direct naar de (eind)bestemming gaat, is voor de
reiziger tijd- en kostenbesparend, mits zorg wordt gedragen voor een korte overstaptijd.
De bijbehorende routekaart roept de vraag op waarom attractie De Apenheul niet wordt aangedaan en
waarom de noordelijke ringlijn geen directe verbinding met de Belastingdienst aan de Kennedylaan
biedt. Beide locaties trekken in de praktijk veel reizigers!
Wij doen u hierbij de suggestie om, voordat de definitieve route wordt bepaald, inzicht te krijgen in de
reisgegevens van de huidige passagiers om te achterhalen wat de bestemmingen zijn.
Uw voornemen om hierbij overstapmogelijkheden bij knooppunten van Openbaar Vervoer (zowel de
treinstations De Maten en Osseveld alsook centrale bushaltes) te creëren, zou een stimulans kunnen
zijn voor toename van het gebruik, mits deze knooppunten worden voorzien van de nodige
voorzieningen m.b.t. het stallen van fietsen, kluisjes voor opbergen van bv. helmen en regenkleding,
etc.
Daarnaast wilt u diverse stadslijnen een langere, zgn. ontsluitende route laten rijden om meer reizigers
te trekken; van belang is hierbij opnieuw het hebben van inzicht over de bestemmingen van de huidige
passagiers en zicht op het aantrekken van nieuwe reizigers. Alvorens hiertoe over te gaan, zou het
aanbeveling verdienen om een zgn. pilot te houden met een paar stadslijnen om de behoefte hieraan
te peilen.
Initiatieven zoals aangegeven op pagina 24 omtrent een busverbinding tussen de bungalowparken in
Beekbergen en Hoenderloo met het centrum van Apeldoorn juichen wij toe en adviseren u om ook de
bereikbaarheid van de attracties in Apeldoorn West hierbij te betrekken.
Omtrent de uitwerking van de provinciale OV visie bestaat nog veel onduidelijkheid, zodat wij ons
hierover op dit moment nog niet uitlaten; wel onderkennen wij het voornemen om meer integratie
tussen het reguliere openbaar vervoer en het vraagafhankelijke vervoer tot stand te brengen.
Daarnaast zien wij ook, dat door aanpassing van het OV steeds meer mensen met een (voormalige)
Wmo-indicatie van dit vervoer gebruik kunnen maken, hetgeen de bezettingsgraad ten goede zal
komen.
Het uitwerken van een zgn. Dagvlinder, na analogie van de Nachtvlinder en Kolibrie, voor de verdere
ontsluiting van het Gelre Ziekenhuis is een interessante ontwikkeling om bezoekers van het
ziekenhuis aanvullend vervoer te bieden.
Het gestelde op pagina 26 omtrent het benutten van diverse parkeergarages als “overstapstation” op
Openbaar Vervoer en eventueel leenfietsen kan zeker soulaas bieden voor de huidige parkeerdruk
rond attracties en evenementen, mits er een aantrekkelijk tarief voor een dagkaart wordt gehanteerd.
Daarnaast zou het ROCOV u willen adviseren om meer P&R terreinen bij de afritten van de
snelwegen aan te leggen, waar vandaan met busvervoer comfortabel, snel en relatief goedkoop naar
bestemmingen kan worden gereisd.
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De ontwikkeling van een station in Apeldoorn West biedt zeker kansen voor de bewoners en werkers
van de woon- en werkgebieden in dit deel van Apeldoorn, terwijl het ook een ontlasting van het
autoverkeer richting de attracties zou kunnen betekenen. Voor een optimaal gebruik van dit station is
het essentieel dat treinen uit zowel het Westen als het Oosten van het land hier een stop houden.
Tot slot willen wij nog opmerken dat tot onze vreugde het Openbaar Vervoer, zowel per spoor als op
de weg, zich in stijgende lijn beweegt getuige landelijke groeicijfers over 2015 van 4 tot zelfs 12%!
Tot zover onze reactie op de Verkeersvisie 2016 – 2030; graag willen wij vernemen wat u met de
inhoud hiervan zult doen en blijven graag betrokken bij de verdere uitwerking van de visie.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het ROCOV GELDERLAND,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter.
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