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Geachte heer Van Luijn,
In de vergadering van donderdag 20 januari 2011 heeft het ROCOV Gelderland – Stadsregio uw
adviesaanvraag aangaande wijzigingsvoorstellen in de treindienstregeling, die moeten ingaan in
december 2011, besproken. Hierover kunnen wij u het volgende meedelen.
Advies
Het ROCOV onderkent de kwetsbaarheid van de aansluiting bij station Zutphen tussen Syntus- en
NS-treinen. Het ROCOV heeft waardering voor uw poging om de treindienst te verbeteren, waardoor u
hoopt dat vertragingen zullen verminderen. Voor de reiziger een goede gedachte. We zijn echter nog
niet volledig overtuigd dat de door u voorgestelde dienstregeling daadwerkelijk tot verbetering in de
punctualiteit zal leiden. We zijn van mening dat uw oplossing op papier er goed uitziet, maar dat de
situatie in de praktijk tegen kan vallen.
Uw voorstel om rond de knoop in Zutphen de dienstregeling aan te passen, kan dan ook slechts onder
voorbehoud op de instemming van het ROCOV rekenen. Onder de volgende voorwaarden gaan wij
akkoord met uw voorstellen:

Er is sprake van een proefperiode van een half jaar;

Deze proefperiode wordt geëvalueerd;

De mogelijkheid bestaat om na afloop van de proefperiode naar aanleiding van uitkomsten
van de evaluatie, de dienstregelingwijziging ongedaan te maken.

1

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
De gegevens staan bovenaan deze brief.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag binnen vier weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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