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Beste heer Mentink,

Onlangs heeft u een aantal voorstellen gedaan voor wijziging in de dienstregeling per 12
december 2021.
Wij realiseren ons dat het OV door de Covid-19 pandemie lastige tijden doormaakt. Door de
steun van de overheid is een kaalslag in het OV voorkomen. Conform de afspraken die er in
het kader van de BVOV gemaakt zijn met de Rijksoverheid heeft u in de dienstregeling een
aantal efficiencymaatregelen genomen. Deze maatregelen raken reizigers.
Hoewel wij blij zijn te zien dat er meer dienstregelingsuren worden aangeboden dan in 2021,
is er nog steeds sprake van een afname van 9% ten opzichte van het niveau van 2019. In onze
afwegingen hebben wij meegewogen dat het reizigersaanbod op dit moment circa 30% lager is.
Het is ook om die reden dat wij akkoord gaan met de meeste van de voorgestelde wijzigingen.
Aan ons akkoord verbinden wij de harde voorwaarde dat wanneer op een lijn 85% van de
reizigers zijn teruggekeerd, er een opschaling van de dienstregeling plaatsvindt volgens het
opschalingsplan dat u bij de dienstregeling heeft aangeleverd. Reeds bij 80% realiseert u de
terugkeer van de bussen na 24.00 uur. Wij ontvangen van u graag de data waarop deze
opschalingen kunnen worden geïmplementeerd. Dit geldt ook voor een plan over de terugkeer
van de Niteliners, waarvan wij beseffen dat deze kostbaar zijn, maar waarvan wij ook vinden
dat zij een maatschappelijke rol vervullen voor de verkeersveiligheid.
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In de bijlage vindt u onze reactie per voorstel. Meer dan ooit is het nodig om reizigers terug te
laten keren naar het OV. Wij verwachten van u dat u zich door middel van tariefsacties en
promoties inspant om de terugkeer van reizigers te faciliteren.
Ten aanzien van de vervallen lijnen verwachten wij van u een actieve houding in de zoektocht
naar alternatieven. Dit kan bijvoorbeeld op het vlak van communicatie (door een verwijzing
naar haltetaxi in de communicatie-uitingen), of door actief mee te werven naar vrijwilligers
voor een buurtbus.

Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Peter Blanken
Teammanager Projectmanagement en Contractbeheer

