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Arnhem, 29 maart 2017

Geachte leden van de cie BOC,
Met veel belangstelling heeft het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar
Vervoer) Gelderland kennisgenomen van de Kadernota Midterm Review en dan specifiek het
onderdeel Mobiliteit.
In deze Tussenbalans wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken inzake uitvoering
coalitieakkoord “Ruimte voor Gelderland” en de mogelijke toepassing van versnellingsopties.
Het ROCOV onderkent dat er jaarlijks door de provincie forse bedragen aan structurele investeringen
worden gedaan voor de uitvoering van de OV-concessies en basismobiliteit, waarmee de
bereikbaarheid voor inwoners en bezoekers moeten worden gewaarborgd.
Ondanks deze investeringen ondervinden veel inwoners nog dagelijks de nodige knelpunten bij hun
verplaatsingen zowel binnen de provincie als naar locaties buiten de provinciegrenzen. Dit heeft alles
te maken met enerzijds het succes van de regionale spoorlijnen en de HOV-verbindingen maar ook
vanwege een groei van het aantal met bussen afgelegde reizigerskilometers. In de periode januari
2012 t/m december 2016 bedraagt deze alleen al in de BRENG-concessie (regio Arnhem – Nijmegen)
24,4%!! Ook van de vervoerders Arriva en Syntus horen wij positieve berichten over zowel groei
reizigers als reizigerskilometers!
Naar de mening van het ROCOV Gelderland betekent dit dat de gedane investeringen hun nut
bewijzen en effect sorteren voor de mobiliteit van de Gelderse inwoners. In dit kader is het van belang
om de huidige knelpunten voortvarend aan te pakken.
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Het is u bekend dat het jaren kan duren voordat besluiten tot aanleg van infrastructuur de
realisatiefase bereiken. Zie bijvoorbeeld de gedeeltelijke verdubbeling van het spoor tussen Zevenaar
en Doetinchem en de kwaliteitsverbeteringen op de Valleilijn.
Zoals u weet bepleit zowel het ROCOV als de regio Achterhoek al jaren voor volledige verdubbeling
van het spoor tussen Zevenaar en Doetinchem (zie de inhoud van uw eigen Coalitieakkoord 2015 –
2019, getiteld “Ruimte voor Gelderland”).
Inmiddels heeft het College van Gedeputeerde Staten een Bestuursakkoord en Investeringsagenda
Stedelijk Netwerk Arnhem – Nijmegen afgesloten (zie Statenbrief 2016-004439 d.d. 20 december
2016), waarin naast de reeds eerder genomen besluiten ook nieuwe investeringen worden genoemd.
Naast spoorinfrastructuur zal er ook op bepaalde bustrajecten de komende tijd actie ondernomen
moeten worden. Van de zijde van vervoerder Syntus hebben wij vernomen dat de verbinding station
Ede-Wageningen – Wageningen Campus fors groeit en over enige jaren tegen de grens aanloopt van
10.000 reizigers per dag! Ook de verbinding Apeldoorn – Arnhem begint tegen z’n huidige grens aan
te lopen, hetgeen vooral in de spitsperioden om een oplossing vraagt.
Gelet op het gestelde op pagina 30 van de Kadernota, waarin wordt gesteld dat er voor versnelling
van investeringen meer middelen nodig zijn, doen wij dan ook een dringend beroep op uw Staten om
hiertoe te besluiten.
Naast bovengenoemde knelpunten willen wij u nog wijzen op twee onderwerpen, die het
reizigersgemak ten goede zullen komen, t.w. het doortrekken van de lijn Winterswijk – Zutphen naar
Apeldoorn, welke verbinding veel wordt gebruikt door inwoners uit de Achterhoek richting AmsterdamSchiphol Airport; het doortrekken betekent naast gemak/comfort (niet meer overstappen) ook een
flinke reistijdbesparing!
Vooruitkijkend naar de ontwikkelingen rond Airport Lelystad verdient het in onze ogen aanbeveling om
de verbindingen vanuit Gelderland richting Lelystad te versterken. Naast een goede en snelle
verbinding vanaf het Airport Lelystad naar Harderwijk, met aanwijzing als intercitystation, verdient ook
een aansluiting met het internationale treinstation Arnhem via Apeldoorn aanbeveling.
Tot slot wil ik u de navolgende cijfers, afkomstig van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) niet
onthouden. Op het overzicht met de kosten OV per inwoner is de provincie Utrecht koploper met een
bedrag van € 118, gevolgd door Groningen en Overijssel met € 101, met Gelderland op een 7 e plaats
met € 70! Als we dit afzetten tegen de investeringen in wegen, dan staat Gelderland op een tweede
plaats met een bedrag van € 170 per inwoner!
In de visie van het ROCOV mag er nog wel “een tandje” bij in Gelderland om de bereikbaarheid te
verbeteren c.q. aan de mobiliteitsbehoefte te voldoen!
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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