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Beste Sebastiaan,
Op 23 december ontvingen de leden van de Rocov-werkgroep ‘infra, netwerken en tarieven’ via de
secretaris van het ROCOV de concept OV-visie Regio Achterhoek. We werden uitgenodigd hierop voor
10 januari een reactie te geven. Het spreekt voor zich dat onze werkgroep op die termijn niet bij
elkaar kon komen. Op basis van reacties per e-mail van een aantal werkgroepleden toch een korte
reactie, die ik niet meer aan de werkgroepleden heb kunnen voorleggen.
Wij vinden het visiedocument goed leesbaar en van hoge kwaliteit. Toch wat aanmerkingen,
voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van deze visie nog hoger te maken.
Bij 1.1
Het OV wordt door maar liefst 43% van de ondervraagde inwoners als grootste knelpunt gezien. Dit
kan wellicht wat beïnvloed zijn door wat men dagelijks in de kranten leest over de ellende met de
trein (dus zonder dat men persé zelf OV-reiziger hoeft te zijn). Niettemin concluderen wij als Rocov
dat:
- verbeteren van het OV in de Achterhoek en tussen de Achterhoek en omringende gebieden een hoge
prioriteit moet hebben;
- deze verbeteringen zich ook zullen vertalen in een toenemend gebruik van het OV, oftewel:
investeringen zullen zich deels terugverdienen.
Dit is zeker van belang voor een leefbare Achterhoek, anders dreigt een nog snellere bevolkingskrimp
én steeds meer afhankelijkheid van de auto.
Bij 2.2.1 en 2.2.2
Uiteraard steunen wij elke actie om de ellende op de spoorlijn Arnhem-Doetinchem aan te pakken. De
volgorde in de stapsgewijs genoemde maatregelen onderschrijven we, alsmede aanpak van het
knelpunt Arnhem-Oost.
 Wat we missen is een onderzoek naar de mogelijkheid om meer variatie aan te brengen in de
huidige stoptreinverbinding tussen Arnhem en Winterswijk. Zo zouden stukken afwisselend als
sneltrein gereden worden. Daar zijn ook nadelen aan verbonden, maar bij een voldoende hoge
frequentie valt dat mee. Voordeel is dat de afstand Arnhem-Winterswijk dan een kwartier sneller
overbrugd wordt. Dit past bij de wens van snellere OV-verbindingen met economische centra. In
dat kader biedt meer variatie in de treinverbindingen wellicht ook de mogelijkheid om bepaalde
treinen vanuit de Achterhoek te laten doorrijden richting Ede (en verder: Amersfoort of Utrecht) of
Nijmegen (was ooit een wens van het Stadsregiorail).
 Het voorstel op blz. 7 voor een rechtstreekse trein Winterswijk - Apeldoorn steunen we. Wanneer
dat niet haalbaar is hebben we nog een andere suggestie, aangedragen door de Rocov-werkgroep
spoor: zorg dragen dat de treinen vanuit Zutphen naar Deventer, Oldenzaal en Winterswijk
onafhankelijk van elkaar kunnen vertrekken. Concreet betekent dat ca. 200 meter spoor inclusief
verbreding van een viaduct, ca. 2,5 miljoen voor de provincie. Voordeel: betere aansluiting van
stoptreinen op intercity's.
 We steunen van harte het over de grens heen kijken, met suggesties voor busverbindingen, maar
we missen de wens om vanuit Nederland weer met de trein in Emmerich te kunnen komen.
Bij 3.1.1
We steunen de genoemde maatregelen betreffende (dynamische) reisinformatie. Wel bestaan bij
enkele werkgroepleden reserves bij nieuwe investeringen voor DRIS bij bushaltes buiten de
knooppunten, die in de visie overigens niet worden voorgesteld. Deze reserves hebben te maken met
de snelheid waarmee zich applicaties via internet en voor mobiele telefoons e.d. ontwikkelen.

Bij 3.1.2
 Vanzelfsprekend OV betekent ook eenheid in gebruik, bijv. duidelijkheid over waar je moet in- en
uitchecken, duidelijkheid over tarieven en duidelijkheid over de (ver)koop van losse kaartjes. Dit
geldt natuurlijk niet alleen voor de Achterhoek maar ook voor de rest van Nederland, het Rocov
en haar collega-platforms hebben hierover afgelopen jaar al veel ingesproken en overlegd. Ons
advies: werk samen met de buren en betrek ook het Rocov.
Bij 4.2.1
Stations als schakels in ketenmobiliteit, met allerhande voorzieningen en bedrijvigheid: prima!
 Bij aantrekkelijke stations horen ook toegankelijke en schone toiletten! Dit is extra het geval
omdat mensen soms lang moeten wachten op een overstap en omdat er in de bussen en treinen
geen toiletten zijn.
Tenslotte
We missen nog twee elementen in de OV-visie:
- ambities op het gebied van het materiaal. Denk aan schone brandstoffen, toegankelijkheid van
bussen, toiletten op de treinen;
- basismobiliteit, bereikbaarheid van kleinere kernen e.d. (met ervaringen en experimenten met
deelauto’s, buurtbus, fietsparkeervoorzieningen bij meer gestrekte buslijnen etc.)
Wellicht is geredeneerd dat deze zaken minder van belang zijn in het kader van de meer urgente
bereikbaarheidskwesties, dan wel dat ze pas spelen bij een volgende concessie, maar dat had dan
uitgelegd kunnen worden.
Met vriendelijke groet,
Nog een goed 2011 toegewenst,
Alex de Meijer
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p/a Gelderse Milieufederatie
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