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Betreft: Advies inzake buslijn 56 Lochem / goed OV versus verkeersveiligheid

Geachte heer Van der Meer, geachte heer De Haan,
Het ROCOV Gelderland reageert met dit schrijven op de onrust welke is ontstaan in de regio rondom
de gemeente Lochem als gevolg van het schrappen van de huidige buslijn 56 met ingang van
december dit jaar. Het schrappen van de buslijn heeft te maken met de verlengde rijtijden die de bus
nodig heeft om van het beginpunt op het eindpunt te komen.
Niet alleen buslijn 56 moet de reistijd verlengen, er zijn al meerdere vervoerders die hebben
aangegeven dat de rijtijden een probleem gaan worden. Op 12 augustus 2019 heeft het ROCOV een
schrijven doen toekomen aan alle toenmalige gemeenten in Gelderland (zie bijlage “Invloed
wegwerkzaamheden op doorstroming OV bus”). In dat schrijven is verzocht om een reactie van elke
gemeente afzonderlijk. Hoe gemeenten gereageerd hebben is verzameld in “Reacties brief op
spanning tussen snelheid OV en veiligheidsmaatregelen verkeer” (zie bijlage).
Goed OV dient te voldoen aan 4 eisen: snel, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel. Arriva stelde in
haar adviesaanvraag aan het ROCOV voor om een OV-route te maken van Lochem naar Deventer via
Zutphen op basis van lagere vervoerscijfers en langere rijtijden als gevolg van het aantal snelheidsbeperkende maatregelen die zouden worden aangelegd, met name tussen Lochem en Deventer.
Uitgaande van de vier eisen aan het OV speelde de lagere vervoerscijfers voor het ROCOV geen rol,
maar de langere rijtijden die er nu al zijn en die nog verlengd zullen worden als gevolg van nog meer
snelheidsbeperkende maatregelen, maken lijn 56 onbetrouwbaar en daarmee neemt voor velen de
snelheid van het OV ook af. Dat was voor het ROCOV doorslaggevend.
Nadelen van dit besluit zijn dat reizigers meer dienen over te stappen en vooral de duurdere reis. De
hogere prijs wordt veroorzaakt door de langere reisafstand, de trein (NS in dit geval) hanteert een
hoger tarief dan de bus, en er dient dubbel opstaptarief te worden betaald. De betrouwbaarheid vindt
het ROCOV evenwel belangrijker. Met name onbetrouwbaarheid van het OV doet verlangen naar een
eigen auto.

In het ROCOV Gelderland zijn vertegenwoordigd: AKKU, DKK Gelderland, Fietsersbond, JongAchterhoek, KBO-PCOB, Rover,
Student Alliance Wageningen, Uniek Sporten, Wandelnet, Zorgbelang Inclusief.

Wil men vele mensen uit Lochem en omgeving tegemoet komen, dan kan dat bestaan uit:
 De frequentie verhogen van lijn 57 tot 2x p/u i.p.v. de voorgestelde 1x p/u. In dat geval zouden de
lijnen 52 en 57 kunnen worden samengevoegd tot één lijn tussen Lochem en Deventer. Dat zou
voor die reizigers die enkel vice versa naar Deventer gaan voldoende zijn: als je maar in Deventer
komt en terug kan komen zonder meer te betalen.
 Lijn 52 enkel in de daluren 1x p/u laten rijden en in de spits 2x p/u zullen misschien veel reizigers
al prima vinden.
 Een reisabonnement Borculo – Lochem – Zutphen – Deventer voor hen die lijn 58 dienen te
gebruiken.
 Op zijn minst het doen verdwijnen van het dubbel opstaptarief voor de reizigers die gebruik maken
van deze route.
In hoeverre bekostiging van verbeteringen mogelijk is kan het ROCOV niet beoordelen. Het ROCOV
heeft geen inzicht in de beschikbare en gebruikte dienstregelingsuren en evenmin in de financiële
ruimte die bij de vervoerbedrijven, de gemeenten en de provincie aanwezig zijn.
Nederland en ook de provincie Gelderland achten goed OV belangrijk, niet alleen vanwege het belang
van haar inwoners, maar ook vanwege het klimaat en steeds vollere wegen met auto’s. De provincie
heeft dan ook plannen om het OV te versterken o.a. door op vele plaatsen hubs aan te leggen. Maar
als het OV, eventueel aangevuld met flexibel personenvervoer, niet betrouwbaar is, dan zullen
mogelijke reizigers er geen gebruik van maken en blijken de uitgaven voor hubs verloren geld.
De huidige ontwikkelingen in snelheidsbeperkende maatregelen op met name de ontsluitende wegen
in bewoonde en onbewoonde gebieden dragen hieraan niet bij, tenzij de overheid bereid is om bij
langzamer rijdend OV meer geld te steken in extra bussen te laten rijden, zodat bij langere rijtijden de
betrouwbaarheid aanwezig blijft.
In het vertrouwen u hiermede van dienst te zijn in de discussie rondom buslijn 56, teken ik,
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof
Voorzitter
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