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Hoogwaardig openbaar-vervoernetwerk
Deze nota beschrijft hoe de gemeente arnhem het openbaar vervoer toekomstvast wil maken en de stad met 
haar omgeving in de toekomst bereikbaar wil houden. Dit wil zij realiseren door in te zetten op een
hoogwaardig openbaar-vervoernetwerk. 
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Voorwoord
geachte lezer,

Met genoegen presenteer ik u hierbij het nieuwe openbaar-vervoerbeleid met als titel “De reiziger centraal”. 

Twee keer per uur een openbaar-vervoervoorziening, binnen driehonderd meter van de voordeur. Die basismobiliteit is 
gegarandeerd voor vijfennegentig procent van de arnhemmers. Daar waar het aantal reizigers er aanleiding toe geeft, 
kan de frequentie per uur verder omhoog. De reiziger staat centraal. 

gebruikers van het openbaar vervoer beleven hun reis van deur tot deur. Dat is inclusief de busreis naar het station, het 
stukje wandelen of fietsen, de wachtruimte en de wachttijd. Het nieuwe beleid zoomt nadrukkelijk in op comfort voor 
de reiziger gedurende dit hele traject. 

arnhem zet de komende jaren in op een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer. Duurzaamheid staat daarbij 
hoog op de agenda. arnhem is als trolleystad al gezegend met emissieloos openbaar vervoer. Het is wenselijk dat ook 
het streekvervoer schoner wordt. nieuwe technologieën maken dat in de toekomst mogelijk.

De nota is tot stand gekomen in samenwerking met betrokken partijen. Dat wil zeggen dat maatschappelijke 
organisaties, buurgemeenten, provincie, stadsregio en diverse bedrijven hebben meegelezen en een actieve bijdrage 
geleverd. Reizigers zijn vertegenwoordigd door belangenorganisaties Rover, Rocov gelderland, apCg en VSarnhem. 

Martijn Leisink
Wethouder mobiliteit
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Samenvatting
Aanleiding 
in de komende 10 jaar komt een aantal ontwikkelingen op arnhem af die het openbaar vervoer raken. De bereikbaar-
heid van de stad staat onder druk. Het beschikbare budget voor openbaar vervoer neemt af, terwijl de vraag naar 
vervoer in de “sociale opgave” zal toenemen.
Het is noodzakelijk om voor te sorteren op deze ontwikkelingen om arnhem van openbaar vervoer van voldoende 
niveau te blijven voorzien. 

Doel 
Het in stand houden van betaalbaar en kwalitatief goed openbaar vervoer en doorgroeien naar een emissieloos 
openbaar vervoer. 

Middel
Door middel van een kwaliteitsslag maken we het openbaar vervoer toekomstvast. Om de kwaliteitsslag te maken zijn 
er maatregelen nodig:
 - Een hoogwaardig openbaar-vervoernetwerk 
 - Reiziger centraal stellen
 - Mobiliteit voor iedereen
 - Emissieloos openbaar vervoer.

Doorkijk 2023
Hoe blijft Arnhem bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk? 
Er is in arnhem nog het nodige te winnen door een consistent beleid dat inzet op het beïnvloeden van de keuze in de 
wijze van vervoer. Vooral is er OV-potentie in de regionale verbindingen naar de economische kerngebieden en naar 
en in arnhem (-Zuid).  

Bezuinigen
We willen voorkomen dat door bezuinigingen het voorzieningenniveau zover vermindert dat de bereikbaarheid van 
de stad en het vervoer van de arnhemmers onder druk komen te staan. 

Sociale opgave
De gemeente krijgt van het Rijk de zorgtaken vanuit de algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aWBZ).  Bij deze 
decentralisatie zal minder budget voor de aWBZ-taken beschikbaar zijn. Dat heeft tot gevolg dat de zorgtaak efficiënter 
en goedkoper uitgevoerd moet worden. Om de doelgroep zo lang mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij is 
vervoer essentieel.

Beleidsprincipes 
Regio 
Het openbaar vervoer is niet los te zien van zijn regionale samenhang. 
in stadsregionaal verband is in nauwe samenwerking met de gemeente arnhem de toekomst voor het openbaar 
vervoer vastgelegd in het “Masterplan Openbaar Vervoer 2008-2020”. in 2009 is door de stadsregio het Masterplan 
uitgewerkt in de studie “HOV-netwerk arnhem nijmegen”. in december 2012 is de nieuwe concessie 2013-2023 van 
start gegaan. De concessie vormt het startsein voor een programma om het openbaar vervoer op een hoger 
kwaliteitsniveau te brengen. 

Gemeente 
De gemeenteraad en het college werken de beleidskoers van de stadsregio uit. Het college heeft daarbij in het
“Lenteakkoord” extra aandachtspunten opgenomen.

Kwaliteitsslag
Een kwaliteitsverbetering in het openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan het behouden en het verbeteren 
van de bereikbaarheid van arnhem. Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol om de stad en de regio bereikbaar, 
leefbaar en aantrekkelijk te houden en in “de sociale opgave”. 
Dit betekent dat arnhem samen met de stadsregio inzet op:
- investeren in de infrastructuur voor het openbaar vervoer om een kwaliteitsslag te maken om daarmee in de 
 toekomst het voorzieningenniveau in stand te kunnen houden.
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- investeren in het openbaar vervoer om het een volwaardig alternatief te laten zijn in de afweging  met welk 
 vervoermiddel een reis gemaakt gaat worden. 

Robuust netwerk 
Om dit te realiseren maken we onderscheid in enerzijds zware verbindende lijnen en anderzijds lichte ontsluitende 
lijnen. Het hoogste niveau is het spoor met de (inter)nationale verbindingen. Daaronder komt het netwerk van 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer zowel regionaal (RHOV) als stedelijk (SHOV, trolley). Het overige openbaar vervoer is 
regulier openbaar vervoer. Dit zijn vooral ontsluitende lijnen en het vraagafhankelijke vervoer. 

De reiziger centraal
De afgelopen decennia is vooral ingezet op verbeteringen in snelheid en stiptheid van het hoofdtransportmiddel trein 
of bus. Snelheid en stiptheid bepalen echter maar voor een deel de kwaliteit van de totale reis. Daarom is het belangrijk 
om bij verbeteringen in het openbaar vervoer niet alleen te denken aan het openbaar vervoer zelf, maar ook aan de 
voorzieningen voor de reiziger als de wachttijd en aan het voor- en natransport. Daar liggen nog veel, tot nu toe vaak 
onbenutte kansen om de totale reis en daarmee het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. 

Mobiliteit voor iedereen 
De gemeente arnhem heeft door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid een zware opgave 
gekregen. Om de betreffende inwoners zoveel mogelijk deel te laten uitmaken van de maatschappij is mobiliteit 
essentieel. We zetten dan ook in op basismobiliteit. 

Emissieloos rijden 
De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van mobiliteit gaan door. De stadsregio arnhem-nijmegen en de 
gemeente arnhem zetten vanuit vervoerkundige (capaciteit, kwaliteit en comfort) en economische motieven (Energie 
en Milieu Techniekencluster) en voor het realiseren van de milieudoelstellingen (klimaat, luchtkwaliteit en geluid) in op 
een mixed strategy van elektriciteit, groen gas en waterstof om te komen tot een emissieloos openbaar vervoer. Deze lijn 
blijven we volgen. nieuw is de inzet op doorontwikkeling van de trolleybustechniek in het innovatieprogramma Trolley 
2.0, onderdeel van het stadsregionale project De groene Hub.

Maatregelenpakket
Om een beeld te geven van de geplande investeringen en de bijdrage van de stadsregio hieraan is er in de nota een 
overzicht toegevoegd. Een belangrijk doel van de investeringen is het verhogen van de kostendekkingsgraad door 
efficiënter te gaan rijden en het vergroten van het aandeel reizigers. Door het verhogen van de kostendekkingsgraad is 
het voorzieningenniveau minder kwetsbaar. 

  Arnhem zet vol in op openbaar vervoer en fiets om zo de stad bereikbaar te houden. 
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aanleiding, doel en middel  1
Aanleiding  
De aanleiding van deze nota bestaat uit drie ontwikkelingen 
die op de gemeente arnhem afkomen.  

- De leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid  
 van arnhem staan in de komende 10 jaar onder druk. 
- Het Rijk zal bezuinigen op het budget voor openbaar  
 vervoer.
- Door decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten  
 komt er een “sociale opgave” op de gemeenten af die  
 het openbaar vervoer raakt.  
  
Doel 
- Het in stand houden van betaalbaar en kwalitatief
  goed openbaar vervoer en doorgroeien naar een   
 emissieloos openbaar vervoer.    

Middel
Door middel van een kwaliteitsslag maken we het open-
baar vervoer toekomstvast.  

Om de kwaliteitsslag te maken zijn er maatregelen nodig:
- Een hoogwaardig openbaar-vervoernetwerk 
- Reiziger centraal stellen 
- Mobiliteit voor iedereen
- Emissieloos openbaar vervoer.

Hoogwaardig openbaar-vervoernetwerk
Het in stand houden van een goed aanbod van openbaar- 
vervoerverbindingen is mogelijk door in te zetten op een 
netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer dat door 
een hoge kostendekkingsgraad bestand is tegen 
bezuinigingen van het Rijk. 

Reiziger Centraal
Door het aanbieden van extra voorzieningen bij 
OV-knooppunten en -halten en bij voor- en natransport 
willen we het openbaar vervoer in kwaliteit laten stijgen. 
Door het aanbieden van het juiste kwalitatieve 
voorzieningenniveau willen we het openbaar vervoer als 
aantrekkelijk alternatief presenteren voor het gebruik van 
de auto.   

Mobiliteit voor iedereen
De gemeente arnhem heeft door de landelijke ontwik-
kelingen op het gebied van sociale zekerheid een zware 
opgave gekregen. We willen de burgers van arnhem 
basismobiliteit bieden. Basismobiliteit impliceert dat elke 
inwoner van de gemeente de mogelijkheid heeft om zich 
tegen een redelijk tarief binnen een redelijke reistijd te 
kunnen verplaatsen, ook als hij of zij geen auto bezit. 

Emissieloos openbaar vervoer
Om de belasting van vervoer op de omgeving en het 
milieu te beperken, willen we zo duurzaam mogelijke 
vervoerswijzen. Ook willen we doorontwikkelen naar 
emissieloos openbaar vervoer. 
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Mobiliteit in Arnhem
Bereikbaarheid heeft een belangrijke relatie met leefbaarheid van de woonomgeving en de aantrekkelijkheid 
van economisch belangrijke gebieden van de stad.

De cijfers van de mobiliteit binnen de stad laten een heel duidelijk beeld zien. Meer dan de helft van de verplaat-
singen binnen de stad is per auto. Het interne OV-gebruik in de stad staat met 8% in schril contrast met het 
hoge interne autogebruik. Het OV-gebruik in het zuiden van arnhem is extreem laag met 2%. De arnhemmers 
maken het liefst gebruik van de auto bij verplaatsen in de stad, terwijl deze verplaatsingen relatief vaak maar 
kort zijn.   
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Doorkijk 2023  2
in de komende 10 jaar komen ontwikkelingen op arnhem 
af die het openbaar vervoer raken. De bereikbaarheid van 
de stad staat onder druk. Het beschikbare budget voor 
openbaar vervoer neemt af, terwijl de vraag naar vervoer 
door de “sociale opgave” zal toenemen.

Het is noodzakelijk om voor te sorteren op deze 
ontwikkelingen om in arnhem een voldoende niveau 
van openbaar vervoer te houden. Het in stand houden 
van openbaar vervoer is geen doel op zich, maar wel 
noodzakelijk om aan de reizigers vervoer en aan de stad 
bereikbaarheid te bieden.    

Leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk Arnhem
als input voor de Structuurvisie arnhem 2020 is een ana-
lyse 1 gemaakt van de effecten van het verkeer in arnhem. 
De analyse geeft een beeld van de ontwikkelingen tot 
2040 inclusief een korte terugblik op de afgelopen 10 
jaar. grijpen we niet in dan zullen de autoverkeers-
intensiteiten met zo’n 20% toenemen in de periode 
2011-2020. Dat is eenzelfde groei die arnhem ook 
doorgemaakt heeft in de periode 2000-2010.  

Hoe blijft arnhem bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk? 
Een kwaliteitsverbetering in het openbaar vervoer levert 
een belangrijke bijdrage aan het behouden en het 
verbeteren van de bereikbaarheid van arnhem. Een 
vergelijkende analyse2 met andere steden laat zien dat er 
in arnhem nog het nodige te winnen valt door een 
consistent beleid dat inzet op het beïnvloeden van de 
keuze van vervoer. Er is vooral potentie in de regionale 
verbindingen naar en van de economische kerngebieden 
en naar, van en in arnhem (-Zuid).  

Economische kernlocaties
De locaties aan de rand van de stad profiteren van de 
ligging ten opzichte van de autosnelwegen, maar zijn 
matig tot slecht met het openbaar vervoer bereikbaar. 
De vastgoedmarkt vindt de bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer juist een steeds belangrijker vestigings-
voorwaarde. Op dit punt onderscheidt arnhem zich met 
haar locaties aan de rand van de stad (’t Broek, iJsseloord 
1 en 2, Kleefse Waard) nog onvoldoende. Op termijn 
kunnen deze ontwikkelingen de aantrekkelijkheid voor 
vestigingen in met name de kennissector in arnhem 
onder druk zetten. Het is dus noodzakelijk om te 
investeren in een betere OV-bereikbaarheid van 
economische kerngebieden in de stad.

arnhem-Zuid
Met de komst van steeds meer voorzieningen en de 
groei van het aantal inwoners in het middengebied van 
arnhem en nijmegen is ook de verplaatsingsbehoefte van 
en naar arnhem-Zuid vanuit de regio groter geworden3. 
Daar staat tegenover dat het OV-gebruik vanuit de regio 
naar arnhem-Zuid erg laag is (5%). De relatie tussen het 
noorden en zuiden van arnhem is van belang. Samen 
met de groeiende relaties tussen Elst, Huissen en arnhem-
Zuid. Het autogebruik naar en van arnhem-Zuid is hoog. 
in het beter ontsluiten en verbinden van bestemmingen 
vanuit de regio naar en in arnhem-Zuid ligt nog een 
OV-reizigerspotentieel. 
Het interne OV-gebruik in arnhem-Zuid is met 2% erg 
laag. Dit lage percentage wijkt sterk af van het interne 
OV-gebruik in arnhem-noord en tussen het noorden en 
zuiden van de stad. 

De bovenstaande conclusies worden ondersteund door 
een recente studie4. De provincie gelderland heeft onder-
zoek gedaan naar de stedelijke bereikbaarheid van de ste-
den in gelderland. als conclusie voor arnhem kwam naar 
voren dat de mobiliteitsstructuur van de stad gericht is 
op het centrum van de stad. Voor de autobereikbaarheid 
is dit geen probleem maar met name voor de fiets en het 
openbaar vervoer wel. Door het ontbreken van directe 
relaties heeft het openbaar vervoer een achterstand. 
Daarnaast is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
van de economische kerngebieden aan de rand van de 
stad matig tot slecht.

1  Verkenningennota Bereikbaarheid 2010, goudappel Coffeng
2  Benchmark model split, 2009 goudappel Coffeng
3  HOV-netwerk arnhem-nijmegen, 2009, goudappel Coffeng
4  integrale focus op stedelijke bereikbaarheid”, 2011, provincie gelderland
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Stap
maar in!

Probeer het ook eens!
Kijk op www.breng.nl/stapmaarin

Breng wordt steeds toegankelijker. 
Ook met je buggy of kinderwagen.

Kosten openbaar vervoer
Het openbaar vervoer in arnhem kost ongeveer € 22,5 miljoen per jaar en de bijdrage van reizigers is 
ongeveer € 12 miljoen. Het resterende bedrag van ongeveer € 10,5 miljoen draagt de stadsregio bij uit de 
Brede DoelUitkering van het Rijk.
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De studie beveelt aan om het openbaar vervoer te 
verbeteren vanuit de rest van het land en de regio naar 
arnhem-Zuid en vanuit arnhem-Zuid naar de economi-
sche kerngebieden in arnhem-noord en vice versa. 
Ook het openbaar vervoer van De Liemers naar het 
economische kerngebied langs de Westervoortsedijk 
en vice versa vraagt om verbetering. 

Bezuinigingen
De regeerakkoorden van het eerste en tweede kabinet 
Rutte bevatten een forse bezuiniging op het open-
baar vervoer. Er moet in de jaren 2014 tot en met 
2028 in totaal een bedrag van € 6,4 miljard op het 
infrastructuurfonds bezuinigd worden. 
Deze bezuinigingen zullen onder andere gerealiseerd 
worden door het korten van de Brede DoelUitkering 
(BDU) van het Rijk aan de decentrale overheden. Het 
korten van de BDU-uitkering kan een direct gevolg 
hebben voor het openbaar vervoer in arnhem. Want 
de BDU wordt voor het grootste deel gebruikt voor de 
exploitatielasten van het openbaar vervoer. in de stadsre-
gio arnhem-nijmegen is ongeveer de helft van het BDU-
budget bestemd voor de exploitatielasten (42 miljoen). 
De omvang van de bezuiniging op de BDU-uitkering voor 
de stadsregio arnhem-nijmegen is nog niet bekend. 

Een andere opgave is het mogelijk afschaffen van de 
studenten OV-jaarkaart naar een kortingskaart per 2016. 
als het wetsvoorstel doorgaat, zal dit grote gevolgen 
hebben voor het gebruik van het openbaar vervoer. 
Studenten maken ongeveer 25% van het aantal
reizigers uit. 

Sociale opgave
Het Rijk heeft in het Regeerakkoord aangekondigd 
de zorgtaken vanuit de algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (aWBZ) de komende jaren over te dragen 
aan de gemeenten. 

De gemeenten worden verantwoordelijk voor de begelei-
ding en verzorging van thuiswonende ouderen en 
mensen met een beperking. Het is belangrijk dat deze 
doelgroep zo lang mogelijk deelneemt aan de maat-
schappij. Om deze mensen ook in de toekomst goede 
ondersteuning te kunnen bieden, zullen gemeenten de 
zorg, vervoer en andere voorzieningen anders en slim-
mer moeten organiseren. Het moet effectiever, efficiënter 
en ook goedkoper. Want de gemeente krijgt hiervoor 
minder middelen van het Rijk dan er nu voor beschikbaar 
zijn. 

Een deel van deze mensen is in staat zelfstandig met het 
openbaar vervoer naar hun dagbesteding te reizen, maar 
er is ook een grote groep mensen die dat vanwege hun 
beperking niet kan. Zij zullen ook in de toekomst van 
hun woning of de instelling waar ze verblijven naar hun 
werk of dagbesteding moeten worden vervoerd, hetzij 
via groepsvervoer, regiotaxi of met begeleiding met het 
openbaar vervoer.  
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Masterplan openbaar vervoer 
in 2008 is door de Stadsregioraad de toekomst van het openbaar vervoer vastgesteld in het Masterplan 
Openbaar Vervoer 2008-2020. in dit Masterplan zet de stadsregio onder andere in op een samenhangend en 
herkenbaar openbaar vervoer dat is “verknoopt” met verschillende vervoerswijzen. De stadsregio kiest voor een 
sterkere bereikbaarheid van de regio met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer kan verder de 
internationale positie van de regio versterken. in het verlengde hiervan kiest de stadsregio voor een netwerk van 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en het ontwikkelen van spoorverbindingen als Stadsregiorail en het 
uitbreiden van internationale treinverbindingen.

Hoogwaardig Openbaar Vervoerstudie 
De stadsregio heeft het Masterplan uitgewerkt in de studie “HOV-netwerk arnhem nijmegen”. 
De hoogwaardig openbaar vervoerstudie5  van de stadsregio trekt onder andere de volgende conclusies:
- Het is essentieel om de kwaliteit van het openbaar vervoer structureel op een hoger niveau te brengen. 
- Een kwaliteitsverbetering in het openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de   
 bereikbaarheidsproblematiek in de regio. Vooral het gegeven dat de mobiliteit vanuit de omliggende kernen  
 richting arnhem (-Zuid) aanzienlijk groeit. 
- Met name in de aansluiting naar arnhem dreigen het aandeel openbaar vervoer te stagneren en steeds   
 meer mensen de auto te nemen. 
- Het is wenselijk om het duurzame trolleynetwerk vanuit arnhem naar omliggende kernen uit te breiden. 

Concessie 
Bij de aanbesteding van de concessie 2013-2023 heeft de gemeenteraad van arnhem een rol gespeeld. 
Mede door inzet van de arnhemse gemeenteraad is met de start van de concessie een begin gemaakt met 
het kwalitatief verbeteren van het openbaar vervoer.  

5 HOV-netwerk arnhem-nijmegen, 2009, goudappel Coffeng
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Beleidsprincipes  3
Regio 
Het openbaar vervoer is niet los te zien van zijn regionale 
samenhang. De stadsregio arnhem-nijmegen is als 
concessieverlener verantwoordelijk voor het openbaar 
vervoer in de regio. De stadsregio heeft in de Brede 
DoelUitkering (BDU) de financiële middelen beschikbaar 
voor de OV-exploitatie en investeringen in infrastructuur. 
De vervoerder Hermes heeft, als concessiehouder, de 
verantwoordelijkheid voor het bieden van het openbaar 
vervoer. De gemeente arnhem heeft als wegbeheerder 
de verantwoordelijkheid voor de infrastructuur en de ver-
tegenwoordiging van de arnhemse belangen. Deze drie 
partijen werken samen aan het openbaar vervoer. 

De stadsregio zet in op de ontwikkeling van een regionaal 
HOV-netwerk van openbaar-vervoerroutes voor de regio. 
Dit HOV-netwerk moet een aantrekkelijk en concurrerend 
alternatief vormen voor het autogebruik, zodat automo-
bilisten meer gaan kiezen voor het openbaar vervoer.

Concessie 2013
De stadsregio besteedt het openbaar vervoer aan. 
aanbesteding moet leiden tot beter openbaar vervoer, 
meer vervoer met de beschikbare middelen of goedkoper 
openbaar vervoer. De stadsregio formuleert in de zoge-
naamde concessie de voorwaarden voor het openbaar 
vervoer in haar gebied. in december 2012 is de nieuwe 
concessie gestart die zal lopen tot december 2022.  

Gemeente
in de documenten “Structuurvisie arnhem 2020” en 
“Mobiliteitsagenda arnhem 2011-2014” hebben het 
college en de gemeenteraad zich uitgesproken voor duur-
zame bereikbaarheid in een aantrekkelijke en veilige stad.  

Lenteakkoord
De coalitie heeft in het “Lenteakkoord” als extra aan-
dachtspunten opgenomen voor het openbaar vervoer: 
- Het beter op elkaar aansluiten van trein, bus, taxi en  
 andere vormen van openbaar vervoer; 
- Het nachtnet voor de bus en de trein;  
- Betere aansluitingen voor bedrijfsterreinen en de   
 attracties aan de Schelmseweg.
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Kwaliteitsslag openbaar vervoer  4
Kwaliteitsslag openbaar vervoer
Om het openbaar vervoer toekomstvast te maken, staat 
het maken van een kwaliteitsslag centraal. Door het 
maken van een kwaliteitsslag willen we aan de ene kant 
de kosten verlagen door het inrichten van een efficiënt 
openbaar-vervoernetwerk en aan de andere kant de 
inkomsten vergroten door een toename van het aantal 
reizigers. Het dekken van de kosten door inkomsten van 
reizigers heet de kostendekkingsgraad. 
Door het verhogen van de kostendekkingsgraad is het 
openbaar vervoer minder afhankelijk van subsidie van 
het Rijk. Daarmee kan het voorzieningenniveau langer 
in stand blijven. Door het aanbieden van openbaar 
vervoer van een voldoende hoog niveau functioneert 
het ook als alternatief voor de auto.   

Om deze kwaliteitsslag te maken zijn er maatregelen 
nodig:

1. Een stevig hoogwaardig openbaar-vervoernetwerk   
 met als doel om de stad bereikbaar te houden
2. Reiziger centraal stellen door het aanbieden van   
 voorzieningen bij OV-knooppunten en halten en bij  
 voor- en natransport. 
3. Bieden van mobiliteit voor iedereen
4. Het groeien naar een emissieloos openbaar vervoer. 
 
De wijze waarop we dit gaan doen, staat beschreven   
in de volgende paragrafen. 

1. Robuust netwerk

Het OV-netwerk is te onderscheiden in verschillende 
niveaus.
1. Spoor
2. Regionaal-Hoogwaardig Openbaar Vervoer
3. Stedelijk-Hoogwaardig Openbaar Vervoer
4. Regulier openbaar vervoer.  

Het hoogste niveau is het spoor met de (inter)nationale 
verbindingen. Dan volgt het netwerk van Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer zowel regionaal (RHOV) als stedelijk 
(SHOV, trolley). al het andere openbaar vervoer is 
regulier openbaar vervoer en betreft met name ontslui-
tende lijnen.  

Spoor 
in de hiërarchie van het OV-netwerk staan de spoor-
verbindingen bovenaan. arnhem is een belangrijk 
spoorknooppunt van Oost-nederland en heeft als enige 
gemeente buiten de Randstad een HST-station. naast de 
internationale trein – de iCE – stoppen intercitytreinen 
noord-zuid en oost-west in arnhem. De spoorverbindin-
gen hebben naast een (inter)nationale functie ook een 
belangrijke regionale functie. Vanwege het grote belang 
voor de economische bereikbaarheid van de stad en de 
regio gaan we het spoorsysteem verbeteren door:  

- actief te lobbyen voor een ongelijkvloerse oostelijke  
 spoorkruising 
- Het opwaarderen van het Station Velperpoort
- De lobby te ondersteunen voor Station pley.

Samen te werken met de stadsregio en de provincie over 
de:
- Stadsregiorail 
- Spoorverbinding arnhem-Doetinchem-Winterswijk
- Spoorverbinding arnhem-Emmerich-Düsseldorf
- Spoorverbinding arnhem-apeldoorn
- Doortrekken Valleilijn van Ede naar arnhem

Station Arnhems Buiten 
Vanwege de ligging van dit potentiële station aan het 
hoofdrailnet en het ontbreken van voldoende potentiële 
reizigers zullen we vooralsnog niet inzetten op dit station. 
We benoemen dit als regionaal bestuurlijk aandachtspunt 
op de lange termijn.  
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Station Pley
Het station pley heeft een belangrijke economische betekenis voor de bedrijventerreinen aan de oostzijde van 
de stad. Opvallend is dat juist de bedrijven het initiatief hebben genomen en zich actief inzetten voor de komst 
van station arnhem pley. De gemeente arnhem steunt de ondernemers in hun initiatief (info: www.stationpleij.nl). 

Station Velperpoort
Het station vormt een belangrijke draaischijf tussen het spoor en het HOV. Dagelijks passeren ruim 10.000 
reizigers het station en haar omgeving. 
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Ongelijkvloerse oostelijke spoorkruising 
Het spoornetwerk rond arnhem heeft een tekort aan 
capaciteit. Het tekort aan capaciteit heeft gevolgen 
voor de betrouwbaarheid van de dienstregeling. 
Betrouwbaarheid is de belangrijkste voorwaarde voor 
reizigers in het gebruik van de trein. 

Daarnaast is er geen ruimte meer voor uitbreiding van het 
voorzieningenniveau op het spoor. Zo is een station pley 
minder snel mogelijk door het ontbreken van voldoende 
capaciteit. Om ook op langere termijn structurele capa-
citeit toe te voegen aan het spoornetwerk is een ongelijk-
vloerse kruising nodig van de oostelijke spoorkruising 
tussen Velperpoort en presikhaaf/Westervoort. Deze 
ongelijkvloerse kruising draagt bij aan de betrouwbaar-
heid van de spoorlijn arnhem-Doetinchem. De gemeente 
arnhem zal vanwege het belang van deze kruising 
richting andere overheden inzetten op realisatie van deze 
ongelijkvloerse kruising.    

Station Velperpoort
Het station en haar omgeving kennen een onderhouds- 
en veiligheidsprobleem. De gemeente arnhem, de stads-
regio, de provincie gelderland en de nS willen samen 
met proRail het station en haar omgeving opwaarderen. 
Het opwaarderen van deze knoop geeft kansen voor de 
economische as Velperweg, Modekwartier en de binnen-
stad.

Station Pley 
Studie wordt gedaan naar de haalbaarheid van het 
potentiële nieuwe station arnhem pley. Dit is voor de stad 
en de stadsregio een halteplaats van de Stadsregiorail. 
Het realiseren van het station arnhem pley leidt tot een 
aanzienlijke opwaardering van het mobiliteitsprofiel van 
het oostelijke deel van de stad, met name de werkmilieus 
van iJsseloord-1 en -2, Het Broek en (delen van) het 
woongebied presikhaaf. in totaal gaat het in dit gebied 
om 10.000 arbeidsplaatsen. 
Het station pley is een goed alternatief voor de onder druk 
staande streeklijnen uit de Liemers. 

Stadsregiorail
Stadsregiorail bestaat uit inzet van meer regionale treinen 
(van 4 naar 6 treinen per uur per richting), bouw van een 
aantal nieuwe stations en betere aansluiting tussen bus en 
trein. Het uitbreiden van het aantal treinen zal ook extra 
capaciteit vragen van het spoor. Stadsregiorail is 
de ruimtelijk-economische ontwikkelingsas die loopt 
van Zevenaar/Didam naar Wijchen via de economische 
motoren arnhem en nijmegen.

Spoorverbindingen Arnhem-Winterswijk
De gemeente zal meewerken aan het initiatief van de 
stadsregio en de provincie om deze verbinding betrouw-
baarder en aantrekkelijker te maken.

Spoorverbinding Arnhem-Zevenaar-Emmerich- 
Düsseldorf
nS-dochter abelio zal vanaf 2017 deze lijn voor een periode 
van 12 jaar exploiteren. 
De gemeente arnhem zal betrokken blijven bij de ontwikke-
ling van deze lijn. 

Doortrekken Valleilijn-Amersfoort-Ede naar Arnhem.
De Valleilijn valt onder concessie van de provincie 
gelderland. De Valleilijn is een hoogfrequente busverbin-
ding tussen Wageningen en Ede en de treindienst op de 
spoorlijn amersfoort-Ede-Wageningen. Samen is het één 
HOV-traject tussen amersfoort en Wageningen.
De provincie heeft in de uitwerking6  van het provinciaal 
coalitieakkoord opgenomen deze spoorverbinding 
vanuit Ede door te trekken naar arnhem. Hierdoor ont-
staat er een directe spoorverbinding tussen amersfoort en 
arnhem. 

6 Uitvoeringsagenda 2011 e.v. provincie gelderland 
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Voor de reiziger betekent hoogwaardig openbaar 
vervoer:
- Betrouwbaar en snel vervoer: bussen rijden volgens dienstregeling. Door eigen infrastructuur of speciaal   
 op HOV afgestemde verkeerslichten heeft het HOV geen last van files. De rijtijden zijn concurrerend met 
 vervoer per auto.  
- Comfortabel, de bussen zijn luxer dan de gewone bussen. Waarbij de routes zo weinig mogelijk krappe   
 bochten (rotondes) bevatten.
- Goede voorzieningen bij halten, wachten op de bus bij HOV-halten is aantrekkelijk omdat de halte ook   
 hoogwaardig is ingericht. De halte is goed onderhouden, toegankelijk voor mindervaliden en voorzien van  
 actuele reisinformatie, een abri, een bankje en een fietsenstalling.
- Hoge frequentie, de bussen rijden 4-8 maal per uur en in de avond en weekend minimaal 2 maal per uur.
  Door deze hoge frequentie gaan reizigers zonder van te voren de dienstregeling te raadplegen naar een   
 halte. Voor reizigers betekent dit een minimale wachttijd en een flexibiliteit die aansluit op de behoefte van  
 de reiziger.
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Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Door het realiseren van een regionaal Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk wil de stadsregio voor-
al het stedelijk kerngebied van de regio in de toekomst 
bereikbaar houden en de filedruk verminderen. 

Het HOV staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van 
een netwerk. De fiets is op kleinere afstanden een goed 
vervoermiddel. Op grote afstanden binnen en buiten de 
regio is de trein het aangewezen vervoermiddel. Het HOV 
is het meest geschikte openbaar-vervoermiddel op de 
middellange afstand. Het is geschikt voor het onderling 
verbinden van woon- en werkgebieden met stations in 
het centraal stedelijke gebied en het verbinden van p+R 
met bestemmingen.  
Zoals eerder onderzoek7 al aangaf, heeft arnhem veel 
HOV-potentie in huis met de trolleybus. De trolley wordt 
gezien als het Stedelijk Hoogwaardige Openbaar Vervoer 
van arnhem (SHOV) en aanliggende kernen.  

Regionaal Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Om een Hoogwaardig Openbaar-Vervoernetwerk 
te kunnen realiseren, heeft de regio voor infrastructuur in 
de concessieperiode een budget gereserveerd van 
f 60 miljoen. Het regionale hoogwaardige openbaar 
vervoer bestaat uit regionale lijnen die een netwerk 
vormen van openbaar-vervoersassen door de regio heen 
naar de steden arnhem en nijmegen. 

Zoals eerder beschreven, is een stevige impuls noodzake-
lijk op die onderdelen waar de meeste nieuwe reizigers 
te vinden zijn. Het regionale HOV zal een belangrijke 
rol gaan spelen in het verbeteren van de bereikbaarheid 
van economische kerngebieden en de regionale corri-
dors. Omdat de lijnen vooral een regionale functie heb-
ben, worden alleen de belangrijkste bestemmingen in 
arnhem aangedaan. De reistijdwinst ten opzichte van de 
bestaande situatie is in veel gevallen vooral in arnhem te 
vinden. Dit betekent dat de gemeente arnhem een grote 
rol heeft in de ontwikkeling van deze lijnen. We  zullen 
infrastructurele maatregelen treffen op de route van deze 
lijnen door arnhem. Daar waar noodzakelijk zullen we  
businfrastructuur in de vorm van busstroken of busbanen 
aanleggen zodat de bus een betrouwbare en concurre-
rende dienstregeling kan rijden.

Er zal ook een kwaliteitsimpuls komen van voorzieningen 
die nodig zijn voor een HOV-lijn. Voorbeelden hiervan 
zijn: hoogwaardige halten met voorzieningen als actuele 
reisinformatie, (overdekte) fietsenstallingen, verlichting 
en bankjes, hoogwaardige p+R-plaatsen (carpoolplaats 
Waterberg), goede fiets- en looproutes naar de HOV-
halten toe. Het grote belang van deze voorzieningen 
staat beschreven in de paragraaf en de bijlage “Reiziger 
centraal”.  

Maatregelen:
- HOV-lijn: nijmegen-Huissen-Arnhem, lijn 300 
 vanaf 2011
- HOV-lijn: nijmegen- Elst-Arnhem-Velp, lijn 331 
 vanaf 2013
- HOV-lijn: apeldoorn-Arnhem-nijmegen 
- HOV-lijn: Wageningen-Arnhem
- Opwaarderen en uitbreiden p+R terreinen
- Opwaarderen voorzieningen bij openbaar- 
 vervoerknooppunten.

We maken een duidelijke keuze door in te zetten op lijnen 
die wij op korte termijn noodzakelijk en haalbaar vinden.
De HOV-lijn apeldoorn-arnhem ziet de vervoerder 
vanwege de kosten en het gebrek aan efficiëntie alleen 
rijden tot arnhem.  
De HOV-lijn (Zevenaar)-Duiven-Westervoort-arnhem 
is een redelijk alternatief als station pley niet doorgaat. 
Vooralsnog zullen we eerst de ontwikkelingen van station 
pley afwachten. 

7 HOV-netwerk arnhem-nijmegen, 2009, goudappel Coffeng
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Stedelijk Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Het Stedelijk Hoogwaardige Openbaar Vervoer bestaat 
uit de lijnen van het oorspronkelijke snelnet en bestaat 
uit de trolleylijnen (1, 3, 5, 6 en 7) in arnhem en aanlig-
gende gemeenten. Lijn 2 rijdt wel met een HOV-voertuig, 
maar we zien de lijn niet als hoogwaardig. Het Stedelijke 
Hoogwaardige Openbaar Vervoer is met een hoogwaar-
dige uitstraling de ruggengraat van het openbaar ver-
voer in de stedelijke agglomeratie. 

Trolleybus
De trolley heeft een aantal belangrijke eigenschappen die 
de trolley uniek en tot HOV-voertuig maken. De trolley is 
emissieloos. Er is geen uitstoot tijdens het rijden en door 
het gebruik van groene stroom ook geen uitstoot bij de 
productie van de elektriciteit. Daarnaast is de trolley stil. 
Volgens een amerikaans vergelijkend onderzoek8 waarbij 
gemeten is aan diesel-, gas-, hybride- en trolleybussen, 
waren de trolleybussen aanmerkelijk stiller dan de andere 
drie technieken. Hoe lager de snelheid, hoe groter het 
voordeel van de trolleybus, bij 50 km/u bedroeg het 
voordeel 10 dB. Het verschil van 10 dB is voor het gehoor 
een halvering van het geluid. Het is te vergelijken met het 
verschil in geluid als je naast de pleyweg staat en de helft 
van het aantal auto’s vermindert. 
Een voordeel voor de reizigers is het comfortabele rijden 
van het voertuig. Een elektrisch aangedreven voertuig 
trekt snel maar ook geleidelijk op. Het heeft geen trillin-
gen of schokkende rijbewegingen. De aanwezigheid van 
trolleyinfrastructuur heeft een structurerend karakter. 
Reizigers weten dat door de infrastructuur het openbaar 
vervoer altijd aanwezig is en een hoogwaardig niveau 
heeft. De praktijk in arnhem en in het buitenland laat 
zien dat de voordelen van de trolley resulteren in extra 
reizigers, het zogenaamde “trolleyeffect”.    
Een kenmerkend voordeel van de trolley is ook dat in 
arnhem grotere voertuigen zoals dubbelgelede bussen 
(24m-30m) ingezet kunnen worden. Door de trolleytech-
niek rijden deze bussen heel goed in heuvelachtig terrein 
zoals in arnhem-noord. Op de drukste trolleylijnen 5,6 en 
7 kunnen deze voertuigen een meerwaarde bieden voor 
de beschikbare capaciteit en hebben ze door de 
uitstraling een attractieve waarde op reizigers.  

Functie
Het stedelijke HOV zal een belangrijke rol gaan spelen 
bij in het in stand houden en verbeteren van de interne 
bereikbaarheid van arnhem en de economische kernge-
bieden. Om het stedelijk HOV toekomstvast te maken 
zullen we de lijnen en de routes gaan analyseren om te 
onderzoeken op welke wijze we het netwerk efficiënter 
kunnen maken. in de periode 2013 tot 2023 zal het 
Stedelijk Hoogwaardige Openbaar Vervoer verder uit-
groeien tot een netwerk naar omliggende gemeenten. 

Maatregelen:
- Efficiënter inrichten van het SHOV-net  
- Kwaliteit verbeteren van SHOV-knooppunten
- Uitbreiden SHOV-netwerk intern en extern 

Het reguliere openbaar vervoer
Dit niveau van openbaar vervoer heeft vooral een ontslui-
tend karakter en bestaat uit de voormalige servicelijnen 
(de huidige lijnen 8 en 9), trolleylijn 2 en uit streeklijnen. 
Met name de voormalige servicelijnen hebben een sterk 
ontsluitend karakter waardoor de reistijd en de kosten 
voor de reizigers relatief hoog zijn. De functie van service-
lijn is bij de start van de nieuwe concessie in december 
2012 komen te vervallen. in de nieuwe concessie zijn alle 
bussen toegankelijk voor mindervaliden en voorzien van 
een elektrische rolstoelplank. De gemeente gaat samen 
met betrokken partijen analyseren op welke wijze de 
lijnen 8 en 9 hun nut hebben in het stedelijk net.  

Maatregelen:
- Beoordelen van route en functie van lijnen 8 en 9.

8 a comparison of green and conventional diesel bus noise levels, paper voor conferentie nOiSE-COn 2007, 
Reno, nevada, October 22-24, 2007.
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Taxi’s 
naar schatting rijden er 150 taxi’s in arnhem. De opstapmarkt in arnhem bestaat uit een standplaats bij het 
station arnhem (20 plaatsen), Willemsplein (10 plaatsen), nieuwe plein (4) en station Velperpoort (2 plaatsen). 
Bij het gelredome mogen taxi’s tijdens wedstrijden van Vitesse voor de hoofdingang staan, een duidelijke stand-
plaats is hier niet aangegeven. Tijdens de grote evenementen bij het gelredome is een standplaats gemaakt die 
ongeveer ruimte biedt aan 60 taxi’s.
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Taxi
De gemeente is in 2012 benaderd door een aantal 
taxiondernemers. De ondernemers willen graag dat de 
gemeente gebruik gaat maken van de mogelijkheden uit 
de nieuwe taxiwet. De nieuwe taxiwet biedt gemeenten 
aanvullende bevoegdheden om kwaliteitseisen te stellen 
aan taxiondernemers en –chauffeurs die op de gemeen-
telijke opstapmarkt (taxivervoer vanaf standplaatsen en 
reizigers oppikken op straat) actief zijn. De ondernemers 
verwachten de kwaliteit van het taxivervoer in arnhem te 
verbeteren. De organisatiegraad van de branche is echter 
nog te laag om met de branche afspraken mee te maken. 
Deze zou omhoog moeten naar minstens 75% om te 
komen tot afspraken met gemeente en politie. 

Maatregelen:
- Het ondersteunen van het initiatief van een aantal
  taxiondernemers om zich te organiseren rond een   
 keurmerk.
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Free WIFI
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2. De reiziger centraal 

De afweging die mensen maken om al dan niet met 
het openbaar vervoer te reizen, baseren zij op de totale 
reis van deur tot deur. De afgelopen decennia is vooral 
ingezet op verbeteringen in snelheid en stiptheid van 
het hoofdtransportmiddel trein of bus. Deze kenmerken 
bepalen voor een deel de kwaliteit van de totale reis. 
Daarom is het belangrijk om bij verbeteringen in het 
openbaar vervoer niet alleen te denken aan het openbaar 
vervoer zelf, maar ook aan de voorzieningen voor de 
reiziger als wachttijd en aan het voor- en natransport. 
Daar liggen nog veel, tot nu toe vaak onbenutte kansen 
om de totale reis en daarmee het openbaar vervoer 
aantrekkelijker te maken. 

Wachttijd
Wachttijd wordt over het algemeen als langer ervaren 
dan deze daadwerkelijk is. Om de ervaring van het wach-
ten te verbeteren kan ingezet worden op verkorting van 
de werkelijke wachttijd en op verkorting van de ervaren 
wachttijd. investeren in het verkorten van de ervaren 
wachttijd is relatief eenvoudig. Om de wachttijd zo kort 
mogelijk te laten lijken is het van belang dat stations en 
haltes aan een bepaald basisniveau voldoen. Vervolgens 
kan de ervaren wachttijd worden verkort door ervoor te 
zorgen dat mensen een optimale dosis prikkels (kleur, 
geluid, beeld) krijgen. per plek moeten we kijken hoe we 
deze prikkels kunnen optimaliseren. 

Voor- en natransport
Een groot deel van de OV-reizigers loopt of fietst van en 
naar het station of de halte. als voetgangers en fietsers 
een route als comfortabel en aantrekkelijk ervaren, erva-
ren ze de reistijd als korter en zijn ze bereid om verder 
te lopen of te fietsen. Dit betekent dat het stations- of 
haltebereik toeneemt als routes comfortabeler en aan-
trekkelijker worden gemaakt. Ook hier geldt dat eerst 
aan een bepaald basisniveau moet worden voldaan door 
routes kort, direct en veilig te maken. Vervolgens kan de 
beleving van deze routes worden verbeterd door ze ook 
comfortabel en aantrekkelijk te maken. 

Geen verspilde reistijd
Het openbaar vervoer heeft een voorsprong op het auto-
verkeer doordat OV-reistijd geen verspilde tijd is. Door de 
aanwezigheid van WiFi in de bussen en de treinen kan de 
reiziger tijdens de hele reis online werken/communiceren.  

Plannen
We gaan de omgeving van station Velperpoort aanpak-
ken. Daarbij gaan we  onder andere kijken naar moge-
lijkheden om de wachttijdbeleving te verkorten. andere 
aandachtspunten zijn de overstap tussen de verschillende 
vervoerswijzen en belangrijke routes voor langzaam 
verkeer. Een tweede project is de verbetering van routes 
rond het station arnhem. als eerste de route tussen 
station en centrum, maar ook andere routes, zoals die 
richting hotel Haarhuis komen aan bod. Zie voor verdere 
aanbevelingen de bijlage. 

Maatregelen:  
- Het verbeteren van reizigersvoorzieningen bij halten  
 en knooppunten.
- Het verbeteren van de omgeving van    
 OV-knooppunten zoals bij de stations: presikhaaf,   
 Velperpoort en arnhem Zuid.
- Het verbeteren van de mogelijkheden van voor- en   
 natransport.

Onaantrekkelijke looproute

aantrekkelijke looproute
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Gratis openbaar vervoer
Opvallend is de terugkerende vraag om openbaar vervoer voor doelgroepen (gedeeltelijk) gratis te maken. 
Deze nota gaat echter niet in op tariefacties. Er is wel recent op initiatief van de binnenstadsondernemers een 
proef gehouden met gratis openbaar vervoer.  

www.binnenstadarnhem.nl

KOOPZONDAG
3MAART
GRATISPARKEREN     IN 
DE PARKEERGARAGES*
&OPENBAAR VERVOER

STADSLIJNEN 1t/m 9 IN ARNHEM
TUSSEN 11.00-19.00 UUR

Op vertoon van uw aankoopbon ontvangt u een actievoucher die u inwisselt voor een gratis uitrijkaart.
*Deelnemende garages: Musis, Centraal, Langstraat en Velperpoort. Straatparkeren is niet gratis.

Verspreidpunten actievouchers: nabij de parkeergarages en in de stad. 

DEZE ACTIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

uitsluitend
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3. Mobiliteit voor iedereen

als gevolg van de sociale opgave zetten we in op basis-
mobiliteit. Basismobiliteit impliceert dat elke inwoner 
van de gemeente arnhem de mogelijkheid heeft om zich 
tegen een redelijk tarief en tijd te kunnen verplaatsen, ook 
als hij of zij geen auto bezit. 

Basismobiliteit 
Bij de definitie van basismobiliteit gaat het om een vang-
net, de sociale functie van het openbaar vervoer. Wat is 
het minimale voorzieningenniveau dat wij inwoners 
moeten bieden? Het werkelijke aanbod aan openbaar 
vervoer zal in de regel veel groter zijn. Door het hanteren 
van het begrip basismobiliteit wordt ervoor gezorgd dat 
iemand die geen alternatieven heeft, toch altijd terug 
kan vallen op een systeem dat ervoor zorgt dat hij op zijn 
bestemming komt. Het is daarbij acceptabel dat een 
reiziger hiervoor enige moeite moet doen zoals een uur 
van tevoren opbellen of een bepaalde afstand naar de 
halte fietsen of lopen. in het algemeen worden deze ritten 
per bus niet als impuls uitgevoerd zodat de reiziger 
tevoren zijn voor- of natransport kan regelen.

Basismobiliteit is dat

1. minimaal 95% van de adressen een bushalte op loop 
 afstand heeft (hemelsbreed HOV op 500 m of overig  
 OV op 300m) met een minimale frequentie van 
 2 maal per uur overdag en 1 maal per uur ‘s avonds  
 en in het weekend;
2. minimaal 99% van de adressen een bushalte op 500  
 meter afstand heeft met enige bediening;
3.  voor de laatste 1% of voor hen die niet van het 
 reguliere openbaar vervoer gebruik kunnen maken,  
 een regiotaxisysteem bestaat. 

Op dit moment is in arnhem het voorzieningenniveau 
(veel) groter dan de basismobiliteit garandeert. Het opne-
men van dit kader is dan ook niet bedoeld om het aanbod 
terug te brengen tot dat minimum, maar om bij even-
tuele wijzigingen in het lijnennet te borgen dat groepen 
inwoners niet onevenredig hard geraakt worden in hun 
vervoersmogelijkheden.

Promotie
Wij zien een taak voor ons om niet-gebruikers kennis 
te laten maken met het openbaar vervoer. Vooral daar 
waar de stad arnhem er direct baat bij heeft. Zoals op 
die plaatsen en momenten waar de congestie door meer 
openbaar-vervoergebruik verminderd kan worden. 
De pilot van gratis openbaar vervoer op 3 maart 2013 is 
hier een voorbeeld van.     

Toegankelijke halten
Om basismobiliteit mogelijk te maken, moeten ook in de 
toekomst alle halten toegankelijk zijn voor mindervaliden 
en voorzien zijn van de noodzakelijke inrichting zoals  
BREng-, noppen- en mindervalidentegels en geleidelijnen.

Binnenstad
We zetten in op een hoge dekkingsgraad van adressen 
en arbeidsplaatsen met het openbaar vervoer. Met name 
voor de binnenstad is dit een uitdaging. Voor mensen die 
snel vermoeid zijn of (tijdelijk) slecht ter been, maar ook 
voor ouders met kleine kinderen wordt de bereikbaarheid 
van belangrijke openbare gebouwen en voorzieningen in 
de binnenstad aanzienlijk vergroot door de nabijheid van 
bushaltes. We zetten in op voldoende opstapmogelijkhe-
den voor de bus rond de binnenstad.   

Stadsregiotaxi
De stadsregio is bezig met een onderzoek om alle actuele 
ontwikkelingen rond de stadsregiotaxi en de raakvlakken 
vanuit de gemeentelijke zorg- en vervoertaken te onder-
zoeken. in het najaar 2013 zal een beleidskeuze gemaakt 
worden over de vorm waarin de stadsregiotaxi de 
integratie van het gemeentelijke doelgroepenvervoer 
bevordert. 

Maatregelen:
- Het bieden van een basismobiliteit.
- acties om niet-gebruikers kennis te laten maken met  
 het openbaar vervoer. 
- Het in stand houden van het principe dat alle halten  
 toegankelijk zijn voor mindervaliden.
- inzetten op het voldoende ontsluiten van de   
 binnenstad met het busvervoer, met name aan de   
 zuidzijde (Weerdjesstraat).  
- analyse van de gevolgen van de sociale opgave op   
 het openbaar vervoer. 
- Verdere integratie van het doelgroepenvervoer en het  
 vraagafhankelijke vervoer in het openbaar vervoer. 
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 4. Emissieloos rijden

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming 
van mobiliteit gaan door. De stadsregio en de gemeente 
arnhem zetten vanuit economische motieven (kansen in 
Energie- en Milieutechnologie) en voor het realiseren van 
de milieudoelstellingen (klimaat, luchtkwaliteit en geluid) 
in op een mixed strategy van elektriciteit, groen gas en 
waterstof om te komen tot een emissieloos openbaar 
vervoer. Deze lijn blijven we volgen.

Met ingang van de OV-concessie 2013-2023 is de bus-
vloot in de stadsregio de schoonste van nederland. in en 
om arnhem gaan 45 trolleybussen rijden, aangevuld met 
bussen op groen gas en met de Hymove waterstofbus. 
Zoals eerder vermeld, worden de trolleylijnen gezien 
als het Stedelijk Hoogwaardig Openbaar Vervoer van 
arnhem en wordt de potentie hiervan verder ontwikkeld. 

De gemeente en stadsregio zijn van mening dat 
investeren in de trolleytechniek zinvol blijft. Dit heeft 
twee kanten. 

Ten eerste wordt de infrastructuur voor de trolleylijnen 
verder uitgebreid. Met de opkomst van batterij-elektri-
sche voertuigen en waterstof wordt regelmatig de vraag 
gesteld of bovenleidingen in de toekomst nog wel nodig 
zijn. Het antwoord is bevestigend omdat de trolleytech-
niek de komende 15 tot 20 jaar het meest betrouwbaar 
is, de langste technische levensduur heeft, de hoogste 
vervoerscapaciteit biedt (beschikbaarheid van gelede en 
dubbelgelede bussen) en geschikt is voor 
heuvelachtig terrein. 

Ten tweede biedt ook de doorontwikkeling van de trol-
leybustechniek kansen. Zo kunnen innovatieve trolleybus-
sen die zijn uitgerust met batterijen of brandstofcellen 
op delen van trajecten bovenleidingloos rijden. Dat 
maakt het mogelijk om een buslijn te verlengen waar de 
bovenleiding eindigt. Een voorbeeld is het doortrekken 
van lijn 2 tussen het huidige eindpunt de Hoogkamp 
naar Schaarsbergen. Doel is het flexibeler omspringen 
met routes: zo kan een extra lus door een wijk of naar een 
bestemming worden toegevoegd.

Deze en andere mogelijkheden zullen worden onder-
zocht en beproefd in het innovatieprogramma Trolley 
2.0, onderdeel van het stadsregionale project De groene 
Hub. Daarbij komen ook de resultaten en vervolgperspec-
tieven van het project met de waterstofelektrische bus en 
het openbare waterstoftankstation aan de orde. 
Hierin hebben stadsregio, provincie en gemeente 
arnhem samen met regionale bedrijven geïnvesteerd 
(www.hymove.nl). als eerste stap wordt een werkconfe-
rentie voorbereid met alle betrokken partijen, waaronder 
overheden, vervoerder en aanbieders van innovatieve 
technieken. Deze werkconferentie zal leiden tot een actie-
programma met uit te werken concrete projecten. 

Maatregelen:
- inzet op een mixed strategy van elektriciteit, groen   
 gas en waterstof voor een emissieloos openbaar   
 vervoer. 
- inzet op trolley(infra) als emissieloos SHOV. 
- inzet van doorontwikkeling van de trolley in het kader  
 van het programma de groene Hub.
- Organisatie van een werkconferentie met stake-holders 
 voor het formuleren van concrete deelprojecten.
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E1 = E10  
De gemeente arnhem is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het aanleggen van infrastructuur voor het 
openbaar vervoer. De stadsregio heeft in de BDU de middelen om hiervoor subsidie te geven. Voor maatregelen 
en infrastructuur (trolley en weginfra) om het openbaar vervoer robuuster en aantrekkelijker te maken is er een 
subsidie van 90% beschikbaar. 

Dit betekent dat de stadsregio voor elke arnhemse euro er negen (!) meebetaalt. 

Voor de komende 10 jaar is jaarlijks ongeveer € 400.000, - (en € 112.000 als tijdelijke uitkering van de stads-
regio voor de huidige concessieperiode) gereserveerd voor uitvoering van maatregelen. Deze middelen moeten 
vooral worden ingezet als cofinanciering om 90% subsidie te kunnen verwerven. 
Het voorliggende beleidsplan legt de richting voor een langere termijn vast en de maatregelen die we op korte 
termijn gaan realiseren. De maatregelen zijn opgenomen in de bestaande begroting maar zijn wel afhankelijk 
van co-financiering. 
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Maatregelenpakket5
Bezuinigen door te investeren
We gaan investeren in infrastructuur (trolley en wegin-
fra) voor het openbaar vervoer om de exploitatiekosten 
zoveel mogelijk te verlagen. De eenmalige investering 
levert door daling van de exploitatiekosten een structu-
rele besparing op. Op deze wijze kunnen we het 
voorzieningenniveau in arnhem en haar omgeving ook 
tot 2023 op voldoende niveau te houden. 

De investeringen bestaan uit een eigen bijdrage (10%) 
van de gemeente arnhem en een subsidie van 90% 
van de stadsregio. De eigen bijdrage van de gemeente 
bestaat uit bestaande budgetten voor investeringen in 

infrastructuur uit de gemeentelijke begroting en komen 
terug in de MJpB.    

Planning
De onderstaande planning is een indicatief overzicht van 
bestaande initiatieven. 

Maatregel

Robuust netwerk 
- Lobby ongelijkvloerse kruising
- HOV-lijn Velp-arnhem-nijmegen 331
- promotie-acties
- Ondersteunen taxi-initiatief
- Trolleyficeren van lijn 4
- Capaciteitsonderzoek van de Singels
- Opwaarderen station Velperpoort
- HOV-arnhem Wageningen
- HOV-arnhem apeldoorn
- Efficiënter inrichten SHOV-net in arnhem
- Uitbreiden SHOV (Trolley) naar regio 

Reiziger centraal 
- Uitbreiden en onderhoud abri’s
- Opwaarderen van SHOV-knooppunten
- Opwaarderen functievoorzieningen en voor- en natransport
- Verbeteren stations(omgevingen) 

Mobiliteit voor iedereen
- analyse gevolgen sociale opgave
- Verdere integratie doelgroepenvervoer
- Beoordelen functioneren lijnen 8+9

Emissieloos rijden
- inzet op emissieloos openbaar vervoer
- Doorontwikkeling van trolley in groene Hub

Planning

 
2013-realisatie
2013*
2013 -  2023
2013
2014
2014
2015*
2015*
2016
2015 -  2017
2016 -  2017

2013*
2014  - 2020
2013*- 2020
2015

2013*
2013
2014

2013* - 2023
2013* - 2014
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Bij de maatregelen met * is de co-financiering of medewerking van de stadsregio al beschikt of toegezegd.
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Doorlaatbrug in Meinerswijk
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Bijlagen6
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Bijlage: Nut en noodzaak van de trolley
Op verzoek van de gemeente arnhem is deze bijlage 
opgesteld door: dr. R. Hoogma, Bureau Dwarsverband.  

Nut en noodzaak van de trolley
Trolleybussen zijn elektrisch aangedreven bussen die de 
energie via een bovenleiding toegevoerd krijgen. De elek-
trische aandrijving maakt de bussen comfortabel, schoon, 
stil en zuinig. De bussen slijten weinig waardoor ze lang 
meegaan en de afschrijving laag is. De energiekosten zijn 
relatief laag, vooral bij terugwinning van remenergie. 
Daar staan wel investeringen in bovenleidingen tegen-
over. De aanleg van een kilometer bovenleiding inclu-
sief onderstations voor de levering van elektriciteit kost 
ongeveer 1 miljoen euro de helft materialen en de helft 
montage. Deze bovenleidingen zijn beeldbepalend voor 
arnhem.

Nut
Met de opkomst van batterij-elektrische voertuigen en 
waterstof als energiedrager luidt regelmatig de vraag of 
bovenleidingen in de toekomst nog wel nodig zijn. Ons 
antwoord luidt bevestigend omdat de trolleytechniek de 
komende 15 tot 20 jaar:
- het meest betrouwbaar is,
- de langste technische levensduur heeft,
- de hoogste vervoerscapaciteit biedt (beschikbaarheid  
 van gelede en dubbelgelede bussen),
- geschikt is voor heuvelachtig terrein. 

in China worden inmiddels elektrische 12-meter bussen 
ingezet. Elders in de wereld zijn nog maar weinig elek-
trische OV-bussen in bedrijf. De inzet van 6 (Chinese) 
elektrische 19 persoons-bussen in de reguliere dienst 
op Schiermonnikoog is de grootste proefneming in 
nederland; daarnaast rijden enkele bussen in Utrecht, 
Rotterdam en Den Bosch. Elders zijn er steden die van de 
inzet van elektrische bussen terugkomen. Een voorbeeld 
is Rome, waar batterij-elektrische minibusjes zijn 
vervangen door diesels.
Van waterstofbussen rijden er nu enkele tientallen in 
Europa, onder meer in Hamburg, Berlijn en Londen. Van 
de steden die een decennium geleden meededen aan 
Europese proefprojecten zoals CUTE en HYFLEET zijn 
de meeste voorlopig gestopt met waterstof omdat de 
gehoopte kostendaling niet is bereikt. 

Noodzaak 
De trolleytechniek is daarentegen al 80 jaar een bewezen, 
betrouwbare techniek die lang meegaat. De bussen zijn 
niet afhankelijk van batterijpakketten of brandstofcel-
systemen met onzekere levensduur en hoge vervangings-
kosten. Toegepast op gelede en dubbelgelede bussen 
biedt de trolleytechniek capaciteit en kwaliteit die elektri-
sche en waterstofbussen voorlopig niet kunnen evenaren, 
zeker niet op de veeleisende toekomstige HOV-lijnen.

Kosten
Uit TCO (Total Cost of Ownership) berekeningen komt de 
trolleybus gunstig naar voren. 9  De kosten van infrastruc-
tuur maken zo’n 14% uit van de totale kosten. Verwacht 
wordt dat de TCO-kosten per passagierskilometer van 
verschillende bustypen (elektrisch, waterstof, trolley, 
diesel, gas) tegen 2030 naar elkaar toe zijn gegroeid10. 
geschat wordt dat aan volwaardige commerciële inzet 
van batterij-elektrische en waterstofbussen zeker nog 10 
jaar proefnemingen en demonstraties vooraf moet gaan. 
Daarna zal het nog eens 10 jaar duren voordat bestaande 
busvloten vervangen zijn. Wij concluderen dat in de tus-
sentijd (15-20 jaar) de trolley zijn nut houdt.

Internationaal 
in veel trolleysteden speelt of speelde dezelfde discussie 
over de toekomst van deze techniek. Er zijn enkele steden 
die van trolley af zijn gestapt (zoals Basel, waar men over-
ging op biogas). Maar er zijn ook steden die het trolleynet 
juist hebben uitgebreid (zoals Zürich, Lyon en Salzburg). 
Ook  zijn er steden die nu juist de introductie van de trol-
ley onderzoeken, zowel in binnenland (Haarlem, Den 
Haag, Tilburg, groningen) als in buitenland (Brussel, 
Osnabrück, Leeds, Leipzig, Montreal, Sao paulo). Een 
studie in opdracht van het vervoerbedrijf van Bergen in 
noorwegen, waar men afschaffing van de trolleybussen 
overwoog, concludeerde dat er internationaal geen trend 
is tegen de trolley11. De internationale belangenorganisa-
tie trolley:motion houdt een lijst bij van 300 trolleysteden, 
waarvan 150 in Europa12.

Doorontwikkeling
De trolley heeft het imago niet innovatief te zijn maar er 
wordt wel degelijk doorontwikkeld. Enkele steden, zoals 
Eberswalde en Zürich, experimenteren nu met gelede en 
dubbelgelede trolleys die door toepassing van opslag-
systemen delen van trajecten zonder bovenleiding kun-
nen afleggen (resp. 5 en 1,5 km). andere steden zoeken 
synergie tussen of zelfs integratie van trolley met tram. 
Een recente ontwikkeling is ook het automatisch omlaag 
en omhoog gaan van de stroomafnemers zonder dat de 
bus stopt. als alternatief voor bovenleidingen wordt op 
sommige plaatsen ook met inductief laden geëxperimen-
teerd. als dat werkt zou het een alternatief kunnen wor-
den voor de bovenleiding, zonder visuele impact. 

Dit zijn ook voor arnhem interessante ontwikkelin-
gen. De gemeente, stadsregio en vervoerder HERMES/
Connexxion hebben veelvuldig contact hierover met 
andere steden door wederzijdse werkbezoeken. Om deze 
innovatieve mogelijkheden verder te onderzoeken en in 
concrete projecten om te zetten nemen de gemeente en 
stadsregio het initiatief voor het innovatieprogramma 
Trolley 2.0, dat onderdeel zal uitmaken van het stadsregi-
onale project De groene Hub.

9 Resultaten EU project “trolley” met deelname van de trolleybedrijven van Salzburg (a), gdansk (pL), gdynia (pL), Eberswalde (D), 
Brno (CZ), Szeged (H) en parma (i). Ook Leipzig, dat de aanleg van een trolleylijn overweegt deed mee. (www.trolley-project.eu)
10 McKinsey 2012, Urban buses: alternative powertrains for Europe. a fact-based analysis of the role of diesel hybrid, hydrogen fuel 
cell, trolley and battery electric powertrains.
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Werkconferentie
als eerste stap wordt een werkconferentie voorbereid met 
alle betrokken partijen, waaronder overheden, vervoerder 
en aanbieders van innovatieve technieken. Deze werk-
conferentie zal leiden tot een actieprogramma met uit te 
werken concrete (proef)projecten. Financiering kan wor-
den gezocht binnen de OV-concessie of via aparte (pro-
vinciale, landelijke of internationale) innovatiefondsen. 

Een aantal ideeën wordt hier al voorgesteld.

Proeven met energiebesparing
Trolleys die met supercapacitors (supercap, een soort 
batterij die snel op- en ontlaadt) worden uitgerust 
kunnen het gebruik van aanzetenergie met 30 à 40% 
terugbrengen. Hiermee worden onder meer proeven 
genomen door het trolleybedrijf van parma (italië). 
arnhem zal deze ontwikkeling met belangstelling volgen.

Proeven met bovenleidingloos rijden
Op sommige plekken in het busnetwerk kunnen operati-
onele voordelen behaald worden door bovenleidingloos 
rijden. Vanwege de gevraagde vermogens om de volle 
bussen op voldoende snelheid te brengen is de huidige 
dieselhulpmotor dan onvoldoende (deze is hiervoor ook 
niet ontworpen). De trolleybus kan worden uitgerust met 
een batterijpakket.

Deze toepassing zou kunnen worden gebruikt om lijn 2 
door te trekken vanaf de Hoogkamp naar Schaarsbergen 
zonder dat voor deze lijn een bovenleiding nodig is. 
Omdat lijn 9 dan kan vervallen worden exploitatiekosten 
bespaard. Een andere plaats voor deze toepassing is een 
verlegging van lijn 1 naar Velp-Zuid. Voor de gelijk vloerse 
kruising van de spoorlijn arnhem-Zutphen is  dan een 
stuk bovenleidingloze lijn nodig. 
De opgedane ervaringen met batterij-hybride trolleybus-
sen in Zürich en Eberswalde zullen waardevol zijn voor 
verdere uitwerking.

Transitie naar bovenleidingloze trolley
Wij verwachten dat de trolleyinfrastructuur nog zeker 
15-20 jaar nodig is om emissieloos en stil, betrouwbaar 
en comfortabel busvervoer te bieden aan arnhem en 
omstreken. Op termijn is mogelijk dat de elektrische 
bussen hun energie halen uit batterijen, uit waterstof, uit 
inductief laden of op een vandaag nog niet ontwikkelde 
manier. Het kan ook zijn dat de bovenleidingen nodig blij-
ven. in het kader van Trolley 2.0 zullen de verschillende 
mogelijkheden worden bestudeerd en scenario’s wor-
den opgesteld voor een transitie naar een (gedeeltelijk) 
bovenleidingloze trolley.
Ontmanteling van de infrastructuur is overigens duurder 
dan handhaven: per km kost het verwijderen van boven- 
en ondergrondse bedrading, kabels, masten en onder-

stations ongeveer €0,5 miljoen. aangezien het trolleynet 
van arnhem 60 km lengte (53 km binnen gemeentegren-
zen) heeft zou dat de kosten van ontmanteling – voor 
rekening van de overheid – op €30 miljoen brengen. 

De onderstations kunnen benut worden voor het aanleg-
gen van een netwerk voor inductief laden. Ook zouden 
de onderstations een rol kunnen krijgen bij het aanleggen 
van een laadpuntennetwerk voor elektrische wegvoer-
tuigen of bij inpassing van lokaal opgewekte duurzame 
elektriciteit in smart grids.

11 norconsult 2010, Trolleybus and gas bus Technology. Trends, Developments and Comparisons.
12 an international action group to promote e-bus systems with zero emission, www.trolleymotion.ch
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Bijlage: Reiziger centraal

Op verzoek van de gemeente arnhem is deze bijlage 
opgesteld door: ir a. Molster, stedenbouwkundige.
 
Van deur tot deur
De afweging die mensen maken om al dan niet met 
het openbaar vervoer te reizen, baseren zij op de totale 
reis van deur tot deur. De afgelopen decennia is vooral 
ingezet op verbeteringen in snelheid en stiptheid van 
het hoofdtransportmiddel trein of bus. Deze kenmerken 
bepalen echter maar voor een beperkt deel de kwaliteit 
van de totale reis, namelijk voor een derde deel13. Ook 
verschilt de beleving van de tijd per deel van de reis. De 
tijd in de trein wordt het hoogst gewaardeerd, de tijd 
besteed aan voor- en natransport twee keer zo laag en 
de wachttijd wordt drie keer zo laag gewaardeerd14. Het 
is aannemelijk dat deze rangorde, met andere getallen 
maar met dezelfde verhouding, ook geldt voor busrit-
ten. Daarom is het belangrijk om bij verbeteringen in het 
openbaar vervoer niet alleen te denken aan het openbaar 
vervoer zelf, maar ook aan de wachttijd en aan het voor- 
en natransport. Daar liggen nog veel tot nu toe vaak 
onbenutte kansen om de totale reis en het openbaar 
vervoer aantrekkelijker te maken. 

Wachttijd
Wachttijd wordt over het algemeen als langer ervaren 
dan deze daadwerkelijk is. als de omgeving onveilig is of 
aanvoelt, het saai is of er sprake is van ergernissen dan 
wordt wachttijd als nog langer ervaren. Ook onzekerheid 
over de aankomst van bus of trein speelt een belangrijke 
rol. Om de ervaring van het wachten te verbeteren kan 
ingezet worden op twee dingen: op verkorting van de 
werkelijke wachttijd en op verkorting van de ervaren 
wachttijd. 
De werkelijke wachttijd kan verkort worden door de fre-
quentie van lijnen te verhogen, zoals de bedoeling is van 
het programma Hoogfrequent Spoor. niet alle (bus)lijnen 
kunnen zo frequent rijden dat het zogenaamde spoor-
boekloos reizen bewaarheid wordt. De ervaren wachttijd 
kan verkort worden door het wachten zo aangenaam 
mogelijk te maken. Om dat te bewerkstelligen moeten 
stations, perrons en haltes als eerste voldoen aan een 
bepaald basisniveau. als het basisniveau in orde is, kan 
gekeken worden naar verbeteringen, die ervoor zorgen 
dat het wachten niet alleen tolerabel is, maar aangenaam. 
Uit onderzoek blijkt dat als mensen een optimale dosis 
prikkels (kleur, geluid, beeld) krijgen, zij de wachttijd als 
prettiger en korter ervaren15 .
Het basisniveau betekent voor perrons dit dat deze netjes 
en goed onderhouden moeten zijn, dat er zitmogelijkheid 
is met bescherming tegen weersinvloeden, dat er actuele 
reisinformatie is en dat het toegankelijk is voor minder 
validen. iets dergelijks geldt voor bushaltes: een nette 
en goed onderhouden vormgeving van halte met een 

bankje en goede toegankelijkheid voor mindervaliden is 
minimaal. Voor HOV-haltes (stedelijk en regionaal) moet 
dit uitgebreid worden met een abri, DRiS, een fietsenstal-
ling en eventueel een prullenbak. Deze standaard wordt 
al gehanteerd bij nieuwe bushalten in arnhem.  

Er is geen standaardrecept om vervolgens de wacht-
tijdbeleving te verbeteren, maar negatieve stimuli, zoals 
graffiti, vuil of een onaantrekkelijk uitzicht, moeten wor-
den voorkomen. De vaak als negatief ervaren kleur grijs 
kan worden doorbroken of vervangen door toevoeging 
van kleur of gekleurd licht. Vervelend geluid, zoals her-
rie van machines of verkeer, moet worden vermeden 
(afgeschermd) en kan worden vervangen door passende 
muziek of natuurgeluiden. infotainment kan extra aflei-
ding bieden. per plek moet echter gekeken worden op 
welke manier de situatie verbeterd kan worden. De ene 
plek is de andere niet, niet elke muziek heeft een positieve 
invloed en koele kleuren hebben een ander effect dan 
warme kleuren. Ook infotainment kan worden afgestemd 
op de plek door bijvoorbeeld informatie te geven over de 
directe stations- of halteomgeving. 

Aanbeveling 1: Doe een quickscan naar de kwaliteit 
van bestaande bushaltes en perrons en ga na of wordt 
voldaan aan het basisniveau. Zo niet, voer dan verbete-
ringen door. Dit zijn relatief makkelijke ingrepen met een 
hoog rendement. 
Aanbeveling 2: Onderzoek de mogelijkheden voor ver-
betering van wachttijdbeleving op de stations en (HOV) 
haltes in de stad. De aanpak van station Velperpoort zou 
als pilot kunnen dienen. 

Voor- en natransport
Verbeteringen in het voor- en natransport kunnen op 
dezelfde wijze worden benaderd. Een hogere dichtheid 
van verschillende functies brengt meer bestemmingen 
op korte afstand van het station of de halte, waardoor 
de voor- en natransport tijd korter wordt. Maar ook de 
tijdbeleving van het voor- en natransport kan worden 
verkort. Uit ervaringscijfers blijkt dat 30 à 40 procent van 
de treinreizigers loopt van en naar het station16. nog eens 
een dergelijk percentage fietst. Van en naar bushaltes 
wordt voornamelijk gelopen, maar vaak ook gefietst. 
Het is dus belangrijk na te gaan hoe dit grote deel van de 
OV-reizigers het voor- en natransport beleeft. 

Aantrekkelijke routes
als voetgangers en ook fietsers een route als comfortabel 
en aantrekkelijk ervaren, ervaren ze de tijd als korter en 
zijn ze bereid om verder te lopen of te fietsen, zelfs wel 
tot 1,5 keer zo ver 17 - 18. Omgekeerd geldt hetzelfde: als 
routes onaantrekkelijk zijn, zijn mensen bereid om minder 
ver te lopen of te fietsen. Dit betekent dat het stations- of 
haltebereik toeneemt als routes comfortabeler en aan-
trekkelijker worden gemaakt. Daarnaast geldt voor 

13 Muconsult, 2003: De kwaliteitsbeleving van de reis met de trein, fase 2 kwantitatief onderzoek
14 gert-Joost peek en Mark van Hagen, 2004: Één verbinding is géén verbinding,  van harde èn zachte bereikbaarheid
15 Mark van Hagen 2011: Waiting experience at train stations
16 goudappel Coffeng 2010: variantenstudie nijmegen goffert
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winkelstraten dat voetgangers langer blijven en meer 
uitgeven naarmate de route aantrekkelijker is19.
Om het een voetganger of fietser naar de zin te maken 
moet voldaan worden aan een aantal behoeften, zoals 
verbeeld in de piramide van alfonzo (zie afbeelding)20.  
De piramide geeft een duidelijke hiërarchie aan in de 
verschillende behoeften. in het OV wordt al langer 
gestuurd op de onderste drie behoeften en sinds kort ook 
op comfort en beleving. Voor voetgangers en fietsers is er 
tot nu toe zo weinig aandacht geweest, dat zelfs aan de 
basisbehoeften niet altijd voldaan wordt. 	  

	  
Basisbehoeften
De basisbehoeften voor langzaam verkeer zijn uitvoer-
baarheid, toegankelijkheid en veiligheid.
Bij uitvoerbaarheid gaat het om de persoon zelf (wil en 
kan deze persoon lopen of fietsen) en om de omgeving 
(is het niet te ver, kan ik er komen via voet- of fietspaden).
Toegankelijkheid draait om directheid van routes (hoef ik 
niet te ver om te lopen/ te fietsen), begaanbaarheid (zijn 
er goede stoepen en fietspaden) en leesbaarheid (kan ik 
zien waar ik heen moet).
Veiligheid bestaat uit verkeersveiligheid en sociale veilig-
heid. Hierbij is het van belang dat routes en oversteek-
plaatsen veilig zijn en ook als veilig ervaren worden. 

Comfort en aantrekkelijkheid
als aan deze voorwaarden is voldaan kunnen we gaan 
kijken naar beleving die bepaald wordt door comfort en 
aantrekkelijkheid.
Comfort: een stoep of fietspad moet breed genoeg zijn, 
vlak en niet glad. Voor ouderen is het van belang dat er 
voldoende rustmogelijkheden zijn onderweg.
aantrekkelijkheid: de inrichting van de openbare ruimte 
speelt een rol (denk aan type verharding, straatmeubilair 
en groen) en ook de kwaliteit van de bebouwing (mense-
lijke maat, voldoende afwisseling, functiemenging).

Andere factoren
De beleving wordt ook beïnvloed door weersom-
standigheden en andere omgevingsfactoren zoals 
geluid(soverlast), stank en stof. Het weer kunnen we niet 
beïnvloeden, maar de last die mensen ervan hebben wel. 

Denk aan luifels en overkappingen tegen windhinder, 
regen en zon. geluid, stank en stof, vaak veroorzaakt 
door verkeer, kan worden beperkt door maatregelen zoals 
terugdringen van autoverkeer, verlaging van de snelheid 
en maatregelen aan de bron (elektrisch rijden). 
alle goede bedoelingen ten spijt zien we tal van slechte 
voorbeelden van onder andere voetgangerssituaties in 
en buiten arnhem. Dat komt vooral omdat niet bedacht 
wordt dat voetgangers zijn als water: ze nemen altijd de 
kortste weg. als hier niet in wordt voorzien, ontstaan er 
olifantenpaadjes en onveilige oversteeksituaties, zoals 
bijvoorbeeld nu tussen centraal station en hotel Haarhuis. 
Ook de route tussen centraal Station en het winkelcen-
trum kan beter. Voor fietsers geldt dat naast het voorzien 
in goede routes ook voorzien moet worden in voldoende 
stallingsmogelijkheden op een handige plek. Hierbij kan 
ook extra geïnvesteerd worden in gemak waardoor het 
gemakkelijker en sneller wordt om je fiets te stallen. Denk 
aan valet fietsparkeren, of displays waarop staat aangege-
ven waar in de stalling nog plaatsen vrij zijn. prorail heeft 
op dit moment een aantal pilots lopen met dit systeem. 
Hoewel voetgangers en fietsers een groot deel van het 
voor- en natransport vormen, zeker bij bushalten, zijn er 
op stations nog meer vormen van voor- en natransport. 
Ook voor deze modaliteiten moet goed gezorgd worden. 
Denk aan goede parkeervoorzieningen, voorzieningen 
voor kiss and ride, taxistandplaatsen en een goede over-
stap van bus op trein. 

Aanbeveling 3: inventariseer wat de sleutel(loop)routes 
zijn van en naar stations en haltes en breng de kwaliteit 
van deze routes in beeld. Maak plannen voor verbetering 
van deze routes en voer ze uit. Begin bij de route tussen 
centraal station en centrum. 
Aanbeveling 4: inventariseer de kwaliteit van routes van 
en naar busstations en belangrijke overstappunten. 
Doe dit eventueel ook voor belangrijke routes naar haltes 
(bijvoorbeeld tussen verzorgingstehuis en halte).

bronnen:
- (uit onderzoek gC variantenstudie nijmegen goffert  
 okt 2010, check exacte naam)
- Muconsult (2003) De kwaliteitsbeleving van de reis  
 met de trein, fase 2 kwantitatief onderzoek, 13 juni   
 2003. amersfoort: Muconsult.
- Waiting experience at train stations, Mark van Hagen 2011
- ÉÉn VERBinDing iS gÉÉn VERBinDing, Van harde  
 èn zachte bereikbaarheid, gert-Joost peek en Mark   
 van Hagen, 2004
- Bach en pressman 199?, Sensitive Urban Space
- goudappel Coffeng onderzoek fietsers in Utrecht
- Van der Spek en van der Hoeven ‘discovering the city  
 on foot’ bron daaruit?
- alfonzo, 2005: to walk or not to walk, Environment  
 and behaviour, november 2005

17 Bach en pressman 1992: Climate sensitive urban space
18 Van Hagen, govers, de Haan 2012: Robuust sturen op keuzegedrag van mobilisten , Waarom consequent sturen op 
 veraangenaming zo effectief is in de stedelijke mobiliteit
19 Spatial Metro 2006: research Landlease (genoemd in van der Spek 2006: Optimizing Routing and Safety for pedestrians, a tool for  
    pedestrian Oriented Design)
20 alfonzo, 2005: to walk or not to walk, Environment and behaviour, november 2005
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Bijlage:  Functionele eisen HOV en OV

2de HOV-as Arnhem-Nijmegen
Een uitwerking van het Masterplan is de verkenning van 
de 2de HOV-as arnhem-nijmegen. in deze uitwerking is 
het programma van eisen van HOV weergegeven. Hierin 
is onderscheid gemaakt naar type omgeving. Op de HOV-
tracés binnen arnhem mag worden uitgegaan van een 
agglomeratief, stedelijke en centraal stedelijke omgeving. 

*De frequentie op de uitlopers is na splitsing minimaal 4/h. 

Arnhem
We hanteren de verkennin naar de 2de HOV-as arnhem-
nijmegen als uitgangspunt voor de arnhemse situatie. 
Om de uitgangspunten te kunnen toepassen is er de 
volgende detaillering:
- Vrije infrastructuur is een ambitie maar geen doel op  
 zich. 
- Op alle OV kruispunten krijgt het HOV en OV 
 prioriteit. De vorm van de prioriteit (geconditioneerd  
 of absoluut) is afhankelijk van de kruispuntbelasting  
 van de VRi, de doelstellingen die aan de overige 
 modaliteiten zijn toegekend en of de bus op tijd rijdt.  
 Dit moet dus op kruispuntniveau bekeken te worden.  
 Echter wanneer OV kwaliteit dient te hebben moet
  de verliestijd per VRi beperkt te zijn. Wanneer het   
 OV een VRi passeert, niet zijnde een OV kruispunt,   
 dient bekeken worden of (een vorm van) prioriteit 
 aan het OV kan worden toegekend zonder dat de 
 belangrijkste modaliteiten hier nadelig door 
 beïnvloed worden.
- Binnen arnhem blijven we VECOM gebruiken 
 vanwege de nauwkeurigheid, KaR zien we niet als 
 een volwaardig alternatief. 
- De gemiddelde snelheid van de HOV binnen de 
 stad dient minimaal 20 kmh te bedragen. 
 
(Bij het HOV project 331 kwam dit overeen met een 
gemiddelde verliestijd van het HOV op kruispuntniveau 
van maximaal 10-15s).  

- Het kwaliteitsniveau van de overige vervoers-
 modaliteiten moeten voldoen aan de doel-
 stellingen uit de VRi nota21, waarbij geldt dat
  in elk geval de beleidsdoelstellingen van de   
 belangrijkste modaliteiten gehaald moeten worden. 
- Wanneer OV elkaar kruist geldt de volgende volgorde  
 van prioriteit:
1. Stedelijk HOV (lijn 1,3,5,6,7)
2. Regionaal HOV (lijn 300, 331)
3. Regulier OV

Haltevoorzieningen
in arnhem blijven we inzetten op gebruik van de 
standaard inrichting voor bushalten, volgens ontwerp 
Si-2009-02564, standaard bushalte arnhem.
We maken wel onderscheid naar soorten halten. 
- De HOV halten worden voorzien van alle 
 voorzieningen zoals die staan op de standaard 
 inrichting van bushalten.
- Bushalten voor het overige openbaar vervoer zijn   
 minimaal mindervalide toegankelijk  en bijvoorkeur  
 voorzien zijn van abri maar minimaal met een bankje. 

Prioriteit bij verkeerslichten
De verkeerslichtennota ‘het groen goed verdeeld’ 
heeft alle met verkeerslichten geregelde kruispunten 
in vijf categorieën verdeeld. Elke categorie geeft per 
vervoersmodaliteit een bepaald kwaliteitsniveau weer. in 
onderstaande tabel zijn de categorieën en bijbehorende 
kwaliteitsniveaus weergegeven. 

21  Beleidsnota verkeerslichten ‘het groen goed verdeeld’

Overzicht eisen per gebiedstype

Centraal stedelijke omgeving
Stedelijke omgeving
agglomeratie

Gemiddelde snelheid (incl. halteren)

≥ 15 kmh
≥ 20 kmh
≥ 25 kmh

Halteafstand

< 500m
600m
800m

Frequentie

≥ 8 /h*
≥ 8 /h*
≥ 6/h

- Een storingsvrije afwikkeling van het HOV op grotendeels eigen voorziening;
- Herkenbaar materieel (veilig, comfortabel, voldoende capaciteit en toegankelijk);
- Hoge frequentie minimaal 4x per uur in de regio en 6x per uur in de stad;
- Herkenbare en goed bereikbare halte- en knoopvoorzieningen;
- Een hoog niveau van (dynamische) reizigersinformatie;
- Herkenbare, ruimtelijk structurerende infrastructuur, aangepast. 
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Type

auto / OV

auto

OV / Fiets

OV

Fiets / Voetganger

Categorie

auto 
OV
Fiets

auto 
OV
Fiets

auto 
OV
Fiets

auto 
OV
Fiets

auto 
OV
Fiets

Kwaliteit

Coördineren
Korte wachttijd
Faciliteren

Coördineren
Faciliteren 
Faciliteren

Faciliteren
prioriteit
Korte wachttijd

Faciliteren
prioriteit
Faciliteren

Faciliteren
Faciliteren
Korte wachttijd
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Bijlage: Invloedsgebied van bushalten 

Bus voor de deur 
als je wilt reizen met het openbaar vervoer dan is een 
halte voor de deur het meest ideaal. De moeite die het 
kost om te gaan reizen moet immers zo klein mogelijk 
zijn. Maar een halte voor de deur is een illusie. Bij het 
reizen met het openbaar vervoer is er altijd sprake van 
voor- en natransport (lopen/fietsen/auto). Het belang 
van goede kwaliteit van voor- en natransport is in de nota 
weergegeven. 

Invloedsgebied
De afstand van het vertrekpunt naar het openbaar 
vervoer wordt ook wel het invloedsgebied van een halte 
genoemd. Met het invloedsgebied van een halte wordt 
aangegeven welke afstand en moeite reizigers bereid 
zijn te nemen naar de halte. Het invloedsgebied is groter 
naarmate het openbaar vervoer sneller is, de frequentie 
hoger en de reis over een grotere afstand gaat. 
De stations in arnhem hebben bijvoorbeeld een groter 
invloedsgebied dan de bushalten. in arnhem hanteren 
we bij HOV-halten een invloedsgebied van 400m hemels-
breed en bij regulier openbaar vervoer 300m. Het verschil 
in afstand baseren we op het verschil in kwaliteitsniveau. 
Bij een hogere kwaliteit (hogere frequentie/voorzieningen) 
willen reizigers ook een grotere afstand afleggen.  
 

Analyse bestaande bushalten
We hebben de bestaande bushalten geanalyseerd met 
deze afstanden. Hieruit blijkt dat 96% van de adressen 
binnen het invloedsgebied liggen en 97% van de arbeids-
plaatsen. 
Dit percentage ligt in de lijn van het beeld dat de kaart 
oproept. De adressen die buiten het invloedsgebied 
liggen zijn vooral gelegen in het buitengebied van 
arnhem. Verder valt op dat er “witte vlekken” zijn in 
Schuytgraaf en in Elderveld. 

De analyse laat zien dat arnhem een goed dekkend 
openbaar vervoer heeft. 

Er is wel een potentieel aanwezig in het verhogen van het 
aantal arbeidsplaatsen dat met HOV bediend kan worden. 
Vooral bij de bedrijventerreinen iJsseloord 1, 2 en de 
gelderse poort kan dit nog groeien.

 

Dekkingsgraad openbaar vervoer (bus) in Arnhem

HOV
Regulier OV
HOV+Reg OV

Bushalten
(482)

219
263
482

adressen
(80.649)

83%
51%
96%

Bedrijven
(12.561)

81%
54%
96%

arbeidsplaatsen
(110.491)

69%
67%
97%
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Bijlage:  Gevolgen decentralisatie Sociaal Domein

Het kabinetsbeleid, de bezuinigingen en de gewijzigde 
wet- en regelgeving in de aWBZ-gerelateerde zorg heb-
ben vooral gevolgen voor het sociale domein, maar raken 
ook het fysieke én financiële domein. 
gemeentelijke en/of regionale samenwerking en afstem-
ming op deze beleidsterreinen is dan ook noodzakelijk 
om met nieuw of aangepast beleid te kunnen anticiperen 
op de effecten die deze maatregelen hebben op de stad 
en haar inwoners. Bij de gemeente komen nieuwe opga-
ven en verantwoordelijkheden te liggen op het gebied 
van wonen en zorg, de woonomgeving én de mobiliteit 
waaronder het openbaar vervoer.  

Aanleiding
Het Rijk heeft in het Regeerakkoord aangekondigd 
de zorgtaken vanuit de algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (aWBZ), waaronder extramurale begelei-
ding (met het bijbehorende vervoer), kortdurend 
verblijf en persoonlijke verzorging, de komende jaren 
over te dragen aan de gemeenten. 

De gemeente wordt daarmee verantwoordelijk voor de 
begeleiding en verzorging van thuiswonende ouderen en 
mensen met een beperking. Om deze mensen ook in de 
toekomst goede ondersteuning te kunnen bieden, zullen 
gemeenten de zorg, vervoer en andere voorzieningen 
die er toe bijdragen dat mensen maatschappelijk kunnen 
blijven meedoen aan de samenleving, anders en slimmer 
moeten organiseren. Het moet effectiever, efficiënter en 
ook goedkoper. Want de gemeente krijgt hiervoor minder 
middelen van het Rijk dan er nu voor beschikbaar zijn. 

in 2014 worden de dagbesteding en individuele bege-
leiding geschrapt als aWBZ-aanspraak. De dagbesteding 
biedt opvang voor dementerenden, chronisch zieken 
en (jong)gehandicapten. Op dit moment gaan thuis-
wonende arnhemmers naar een vorm van dagbesteding, 
variërend van gewone dagcentra, tuindersbedrijven, 
zorgboerderijen tot winkels of restaurants waar verstan-
delijk gehandicapten meehelpen.
Daarnaast heeft een groot aantal mensen, die in diverse 
instellingen wonen ook vormen van dagbesteding. Dit 
zou kunnen leiden tot een extra beroep op gemeentelijke 
(al dan niet WMO) voorzieningen voor begeleiding. Ook 
het schrappen van begeleiding in de ggZ gaat de nodige 
gevolgen hebben. 

Openbaar vervoer
Een deel van deze mensen is in staat zelfstandig met het 
openbaar vervoer naar hun dagbesteding te reizen, maar 
er is ook een grote groep mensen die dat vanwege hun 
beperking niet kan. Zij zullen ook in de toekomst  van 
hun woning of de instelling waar ze verblijven naar hun 
werk of dagbesteding moet worden vervoerd, hetzij via 
groepsvervoer, regiotaxi of met begeleiding met het 
openbaar vervoer. 

De gevolgen voor mensen met een zorgvraag
Op basis van het eerdere Lenteakkoord is het besluit 
genomen om wonen en zorg financieel te scheiden. per 
2013 kunnen mensen met een aWBZ-Zorgzwaartepakket 
(ZZp) 1 en 2 niet langer terecht in een zorginstelling. Dit 
gaat ook per 2014 gelden voor  mensen met een  ZZp 3 
en per 2016 voor ZZp 4 waarbij het gaat om ouderen en 
verstandelijk gehandicapten en ZZp’s met een vergelijk-
bare zorgzwaarte in de gehandicaptenzorg. ging het bij 
de vorige regering alleen om nieuwe instroom, nu gaat 
het ook om mensen die na herindicatie de kans lopen dat 
ze toch weer zelfstandig moeten gaan wonen en daar 
hun zorg kunnen krijgen.
Dit betekent dat een steeds grotere groep (vaak kwetsba-
re) mensen, ook die met een grote zorgvraag, thuis (blijft) 
wonen en in hun eigen woning en woonomgeving hun 
zorg zullen moeten ontvangen.   

Daarnaast moeten we rekening houden met andere effec-
ten van de bezuinigingen en de maatregelen die er nu 
voor zorgen dat mensen steeds langer zelfstandig thuis 
moeten blijven wonen. 
Vaak gaat het om mensen die beperkt mobiel zijn in ver-
band met hun fysieke en/of psychische beperkingen. Zij 
beschikken over een te gering inkomen of een uitkering 
om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving en 
daardoor liggen al snel armoede en vereenzaming voor 
hen op de loer. 

Een aantal gevolgen voor de gemeente is: 
- dat de gemeente de opgave heeft om samen met de  
 woningcorporaties en de zorginstellingen te zorgen  
 voor voldoende zorggeschikt aanbod of kleinschalige  
 woonvormen zodat de mensen met een kleine en   
 grote zorgvraag ook in de toekomst te huisvesten zijn  
 in de wijken.
- dat deze kwetsbare mensen voldoende gefaciliteerd  
 worden om op een waardige manier kunnen blijven  
 deelnemen aan onze samenleving. 
- dat het allang niet meer alleen om de woning gaat,  
 maar ook om de verbetering van de toegankelijkheid  
 van de openbare ruimte en het gebruik kunnen   
 maken van een diversiteit aan betaalbare voorzieningen. 
- dat de groep mensen met een zwaardere zorgvraag  
 die thuis moet blijven wonen en daar verzorgd zal   
 moeten worden in omvang zal toenemen. 
- dat mensen met een gering inkomen voorzien
  moeten worden van een vorm van mobiliteit 
 (betaalbaar openbaar vervoer of vraagafhankelijk
  vervoer) om deel te kunnen blijven nemen aan de   
 maatschappij. 

Opgave 
- Dit betekent dat de gemeenten vanuit de verant  
 woordelijkheid die ze heeft steeds een goed beeld
  moet hebben van de omvang, de vraag en het 
 aanbod van huisvesting en vervoer voor deze groep  
 en de betaalbaarheid daarvan.  
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- apCg

- Conquist

- Dwarsverband

- gemeente apeldoorn

- gemeente apeldoorn

- gemeente Lingewaard

- gemeente Lingewaard

- gemeente nijmegen

- gemeente Overbetuwe

- gemeente Renkum

- gemeente Rheden

- gemeente Wageningen

- gemeente Westervoort

- Hermes

- Hermes

- Hermes

- Molster-stedenbouw

- provincie gelderland

- provincie gelderland

- provincie gelderland

- ROCOV, gelderland

- ROVER 

- Stadsregio arnhem-nijmegen

- Stadsregio arnhem-nijmegen

- Stadsregio arnhem-nijmegen

- VCC-Oost

- VSarnhem

- HWadvies

Bijlage:  extern betrokkenen

- C. Rothuizen

- p. Verheijdt

- R. Hoogma

- H. Bolt

- T. Mulder

- H. noordman

- p. Mom

- K. gräfe

- V. Dinnissen

- R. van der Lely

- J. Sterk

- E. Schapendonk

- T. aalbers

- D. Wennekendonk

- n. Heister

- H. aldenkamp

- a. Molster

- C. Bieker

- M. Kassenberg

- T. Spaargaren

- S. van der Vliet

- B. Mouw

- E. Reintjes

- J. Harmsen

- R. augustijn

- J. gillissen

- M. Venhovens

- H. Wilmer
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Bijlage:  reacties externen 

Op 8 april 2013 is de concept nota ter visie aangeboden 
aan de extern betrokkenen. De binnengekomen reacties 
zijn verwerkt in de definitieve nota. De binnengekomen 
reacties van de stadsregio, Hermes, VSa,  apCg en het 
ROCOV zijn met de reactie van de gemeente arnhem 
opgenomen in deze bijlage. andere externe reacties zijn 
meer inhoudelijk en verwerkt.

naar aanleiding van uw mail van 8 april waarin u om 
een reactie vraagt op de concept Beleidsnota Openbaar 
Vervoer 2013-2023 van de gemeente arnhem, deel ik u 
het volgende mede.

Wij hebben uw nota ambtelijk beoordeeld op de raakvlak-
ken met het mobiliteits- c.q. openbaar vervoerbeleid, met 
name de Mobiliteitsaanpak van 2011, het Masterplan 
Openbaar Vervoer van 2008 en de huidige concessie voor 
het openbaar vervoer, van de stadsregio. Opgemerkt zij 
dat wij ons in deze brief richten op de randvoorwaarde-
lijke aspecten en raakvlakken tussen ons beleid en de door 
u opgestelde nota. Concrete uitwerkingen op onderdelen 
zullen wij graag in afstemming met u nader onderzoeken. 
Voor wat betreft de beleidsuitgangspunten hebben wij de 
volgende opmerkingen bij uw nota.

Beleidsuitgangspunten
De mobiliteit in de regio is in de afgelopen 10 jaar met 
25 procent gegroeid en die groei zal flink doorzetten tot 
2020. na een kleine dip als gevolg van de economische 
crisis, neemt de mobiliteitsgroei weer toe en benadert 
deze naar verwachting weer het oude niveau van voor 
de financiële crisis. Omdat investeringen en maatregelen 
die in de afgelopen jaren zijn genomen pas na verloop 
van tijd leiden tot daadwerkelijke verbeteringen in het 
mobiliteitssysteem blijft de stadsregio de komende jaren 
kampen met bereikbaarheidsproblemen. Feitelijk loopt 
de kwaliteit van zowel de regionale als de interregionale 
verbindingen nog een fase achter op de ontwikkelingen. 
Met name de stedelijke bereikbaarheid van arnhem en 
nijmegen blijft problematisch. De meeste verplaatsin-
gen blijven binnen de regio. Opvallend is de hoge groei 
van en naar het gebied tussen de rivieren; hier is de auto 
dominant. Tot 2020 zal een groot deel van de woning-
bouw binnen de stadsregio plaatsvinden in dit midden-
gebied. De woningbouw voor de periode 2020-2040 is 
nog onderwerp van studie in het kader van het gebieds-

gericht MiRT-onderzoek met als resultaat een strategische 
en integrale visie op ruimtelijke en mobiliteitsoplossingen, 
en programmering daarvan, voor het bereikbaar houden 
van de regio arnhem nijmegen

Een ontwikkeling die een bijdrage levert aan de mobili-
teitsproblematiek voor de korte en middellange termijn is 
het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)netwerk voor 
de regio. De mobiliteitsproblematiek gaat, zoals eerder 
vermeld, tot 2020 toenemen en het relatieve aandeel 
van het openbaar vervoer in het vervoer neemt juist 
af. Binnen de stadsregio is een onderzoek gedaan naar 
de haalbaarheid van een HOV-netwerk. De betrokken 
gemeenten, de stadsregio en de provincie gelderland zijn 
tot een hoofdstructuur gekomen die samen het toekom-
stig HOV-netwerk vormen. Deze structuur is gebaseerd 
op doorstroming en waar nodig, vrijliggende openbaar 
vervoer infrastructuur en zal gefaseerd worden gereali-
seerd in een periode van 20 jaar. De investeringen van 
de stadsregio in infrastructuur voor openbaar vervoer 
richten zich ook met name op deze HOV-verbindingen 
en Stadsregiorail. Wij merken hierbij nog op dat de inde-
ling van het openbaar vervoernetwerk in uw nota niet 
aan sluit  bij de opbouw van het netwerk die wij bij ons 
beleid hanteren. U spreekt over zware verbindende lijnen, 
lichte ontsluitende lijnen en vraagafhankelijk vervoer. 
Binnen het beleid van de stadsregio is sprake van regulier 
openbaar vervoer en Hoogwaardig openbaar vervoer en 
stadsregiotaxi. Het lijkt ons aan te bevelen om binnen 
de stadsregio een uniforme opbouw van het netwerk te 
realiseren.

Verhoudingen tussen partijen
in de periode tot 2023 zijn de verhoudingen tussen de 
concessiehouder van het openbaar vervoer Hermes en de 
stadsregio vastgelegd in de door ons verleende conces-
sie voor openbaar vervoer. Belangrijk onderdeel hierbij 
is een grote mate van vrijheid die de vervoerder heeft bij 
de inrichting van het netwerk met hieraan gerelateerd de 
vergoeding die Hermes hiervoor ontvangt. De stadsregio 
vergoedt hierbij iets minder dan de helft van de kosten. 
Het overige deel van de kosten moet Hermes via de in de 
concessie vastgelegde opbrengstverantwoordelijk halen 
uit de opbrengsten. Dit betekent dat bij wijzigingen in 
het netwerk de vervoerder een zware stem heeft bij de 
gekozen oplossing.

Voor de genoemde periode is er tussen de gemeente 
arnhem en de stadsregio een  “afstemmings- en beheer-
overeenkomst inzake openbaar vervoer in de Stadsregio 
arnhem nijmegen” afgesloten. aanleiding voor deze 
overeenkomst is het feit dat in het kader van de aanbe-
steding van de openbaar vervoerconcessie 2013-2023 
het noodzakelijk bleek dat aan de stadsregiogemeenten 
en de inschrijvers op deze concessie duidelijkheid werd 
geboden over de rolverdeling tussen de stadsregio (con-
cessieverlener), vervoerbedrijf (concessiehouder) en 
gemeenten (wegbeheerder). Opgemerkt moet worden 
dat het hier geen financiële afspraken betreft, maar het 
vastleggen van een duidelijke taakverdeling en gewenste 
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overlegvormen. De overeenkomst is als bijlage in het 
bestek opgenomen en maakt dus ook deel uit van de ver-
leende concessie voor openbaar vervoer. 

Financiële randvoorwaarden
Voor wat betreft de beschikbare financiële middelen 
vanuit de Brede Doel Uitkering van de stadsregio willen 
wij nog het volgende opmerken. Deze middelen worden 
beschikbaar gesteld vanuit het Rijk en staan momenteel 
sterk onder druk door de volgende omstandigheden:
•	 Door	het	Ministerie	van	I&M,	de	opdrachtgevende			
 overheden voor openbaar vervoer en de bedrijfstak  
 openbaar vervoer zijn afspraken gemaakt voor de ver 
 werking van loon- en prijsstijgingen in de aan de 
 vervoerbedrijven toegezegde vergoedingen voor de  
 exploitatie van openbaar vervoer. Deze indexering   
 ligt, voornamelijk door de component brandstof-
 prijzen, hoger dan de indexering die het Ministerie   
 op de BDU toepast. Dit verschil is door het Ministerie  
 eenmalig gecompenseerd. Vervolgens moet dit 
 regionaal binnen de BDU worden opgelost.
•	 Er	ligt	vanuit	het	regeerakkoord	Rutte	1	nog	een	
 taakstellende bezuiniging op de BDU
•	 De	toegezegde	extra	bijdrage	voor	openbaar	vervoer		
 vanuit het “Lenteakkoord” blijkt aanzienlijk minder te  
 zijn dan aanvankelijk was voorgesteld en dus door ons  
 in de begroting was voorzien.
•	 Het	verplichte	“schatkistbankieren”	leidt	tot	
 beduidend lagere renteopbrengsten.
Samengevat kunnen wij stellen dat de door u genoemde 
fluctuaties in de BDU zich, zeer waarschijnlijk, zullen ver-
talen in minder BDU. Dit kan mogelijk negatieve aanpas-
singen in het netwerk voor openbaar vervoer noodzakelijk 
maken. Dergelijke aanpassen zullen uiteraard in overleg 
met onze stadsregiogemeenten worden besproken en 
uitgewerkt. gezien de ontwikkelingen rond de BDU lijkt 
het ons wenselijk om in uw Beleidsnota gemeentelijke cri-
teria op te nemen voor uitbreidingen c.q. vermindering 
van het openbaar vervoer voorzieningenniveau. 

Investeringen
Vanuit de stadsregio wordt fors geïnvesteerd in bijdragen 
voor doorstromingsmaat-regelen en kwaliteitsverbeterin-
gen voor openbaar vervoer. Deze investeringen zijn voor-
al gericht op het verhogen van de kostenefficiency van 
het openbaar vervoer zodat ons openbaar vervoeraanbod 
minder afhankelijk wordt van fluctueringen in de BDU. 

Basismobiliteit/stadsregiotaxi
in uw nota neemt u de verantwoordelijkheid voor de 
basismobilteit van de inwoners van uw gemeente. De 
stadsregio is momenteel bezig met een onderzoek om 
alle actuele ontwikkelingen rond de stadsregiotaxi en de 
raakvlakken hiermee vanuit de gemeentelijke zorg- en 
vervoertaken, feitelijk dus de basismobiliteit, in beeld te 
hebben. in het najaar 2013 zal een beleidskeuze moeten 
worden gemaakt over het al dan niet voortzetten van het 
huidige contract van de stadsregiotaxi c.q. de huidige 
vorm danwel dat wordt ingezet op een verdere integratie 
met het gemeentelijk doelgroepenvervoer. Dit traject 

wordt uiteraard in overleg met de gemeenten voorbereid 
en uitgevoerd.

Voor eventuele nader informatie kunt u contact opnemen 
met Jan Harmsen, telefoonnummer 024 3297976 
(jharmsen@destadsregio.nl).

Reactie gemeente Arnhem 

Beleidsuitgangspunten
- De voorgestelde indeling van het openbaar vervoer is   
 overgenomen. 
Financiële randvoorwaarden
- De gevraagde gemeentelijke criteria hebben we 
 alsnog geformuleerd in de basismobiliteit. 
Basismobiliteit
- De activiteiten van de stadsregio over de rol van de
  stadsregiotaxi hebben wij alsnog opgenomen in de    
 nota.  
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Reactie gemeente Arnhem 

- We zijn blij met de positieve reactie op de nota.

Kwaliteitsslag 
- We delen de mening van Hermes dat inframaatregelen  
 o.a. moeten leiden tot een concurrerender openbaar 
 vervoer. 

HOV
- We delen het standpunt van Hermes niet dat 
 regionaal HOV een hogere prioriteit heeft dan 
 stedelijk. We hechten grote waarde aan het HOV.
  Maar we moeten voor conflicterend OV bij met 
 verkeerslichten geregelde kruisingen een onderlinge   
 prioriteit opstellen. Bij conflicterend OV met 
 dezelfde prioriteit loopt het kruispunt vast. We zijn
  van mening dat stedelijk HOV de mogelijkheid moet   
 hebben om in Arnhem eventueel rijtijdverlies moet
  kunnen compenseren. Het regionale HOV heeft hier  
 voor ook mogelijkheden binnen de regio. 

- We delen de mening van Hermes over het belang 
 van de HOV-lijnen naar Wageningen (lijn 352), 
 Elst-Nijmegen (331) en Apeldoorn. 
- Het voorstel om de lijn Apeldoorn-Arnhem niet door   
 te trekken naar Nijmegen hebben we overgenomen. 

Basismobiliteit
- We zullen met Hermes gaan overleggen over 
 basismobiliteit.

Voertuigtechniek
- We zijn blij dat Hermes het belang van de trolley   
 bevestigd. We zullen met Hermes gaan overleggen   
 over hun voorstel voor uitbreiding van het 
 trolleynetwerk. 
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 Datum 11-04-2013 
 Kenmerk
 Blad 3

niet ʻverplichtenʼ. Wel is de gemeente Arnhem een heel belangrijke partner, mede vanwege de rol van 
wegbeheerder. De praktijk is dat keuzes met betrekking tot routes en dienstregeling in goed overleg tot 
stand komen. Hermes wil deze werkwijze continueren.  

Het streven van de gemeente Arnhem om basismobiliteit te bieden begrijpen. Het uitgangspunt is sociaal 
gezien ʻgoedʼ en, waar mogelijk, wil Hermes medewerking verlenen om basismobiliteit te realiseren. 
Echter, leidend is ons contract met de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Waar basismobiliteit zou leiden tot 
uitbreiding van het voorzieningenniveau met onrendabele ritten, is een lagere kostendekkingsgraad het 
gevolg. Gelet op de opbrengstverantwoordelijkheid van Hermes is dit ongewenst. Daarom wil Hermes zich 
(nog) niet committeren aan basismobiliteit. Er zal eerst uitvoeriger overleg moeten komen met de 
gemeente Arnhem om: 

• de gevolgen van basismobiliteit te overzien; 
• te waarborgen dat basismobiliteit niet leidt tot een lagere kostendekkingsgraad van het OV-

netwerk. 

4. Voertuigtypen en techniek  
Hermes ondersteunt het streven van de gemeente Arnhem om mobiliteit, in dit geval het openbaar 
vervoer, verder te verduurzamen.  

Hermes wil het trolleynetwerk de komende jaren verder uitbouwen. Echter, een uitbreiding van het 
trolleynetwerk moet wel leiden tot voordelen voor de reiziger: meer reismogelijkheden, een hogere 
betrouwbaarheid, meer capaciteit, een snellere reistijd, een alternatief voor files, etc. Wij zien kansen om 
het trolleynetwerk verder uit te breiden in/naar onder andere Arnhem Zuid, Elst en Papendal.  

Ook wil Hermes blijven participeren in projecten betreffend innovatieve technieken. Dat geldt voor 
innovatieve technieken met de trolley, maar ook voor waterstof.  

Tot zover onze reactie. Wij zien verdere besluitvorming in de gemeenteraad met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groeten, 

N. Heister 
Junior concessiemanager 
Hermes Openbaar Vervoer BV 

Hermes Openbaar Vervoer BV 
is een onderdeel 

van Hermes Groep NV 

KvK Limburg Noord 13038457 
ING 65 18 54 725 
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als eerste wil ik jullie complimenteren op het document. ik heb het idee dat het goed aansluit bij de behoefte van 
arnhem! 
ik ben blij te lezen dat arnhem station pley steunt!  Maar ook andere zaken zoals het beter willen aansluiten op andere 
vervoersmiddelen en het willen werken aan de informatievoorzieningen. 

Misschien nog een mooie aanvulling is dat de reiziger goed geïnformeerd kan worden over en via online applicaties 
(die er al zijn bij 9292ov en natuurlijk Breng, nS). Wij denken dat het belangrijk is dat mensen goed vooraf of tijdelijk 
geïnformeerd kunnen worden. Maar ook dat er internetverbindingen zijn in de bussen en treinen zodat mensen ook 
onderweg vanuit huis naar werk al aan het werk kunnen. Misschien kan Wireless arnhem zelfs internetverbindingen 
ontwikkelen bij de bushokjes of populaire hotspots.
Verder dacht ik nog aan een maatregel die genomen kan worden bij het stukje bezuinigen. Waarom gaat de gemeente 
geen haltes laten adopteren door bedrijven Zodat je bijvoorbeeld Vitesse of Burgers’ Zoo haltes krijgt. Organisaties 
kunnen reclame maken met de nodige afspraken in ruil voor onderhoudskosten van het bushokje. Misschien ook wel 
goed om weer reclame in en op de bussen te krijgen. in andere landen en sommige steden worden bussen soms letter-
lijk volgeplakt met reclame. Waarom doen wij dit niet in arnhem?
ik hoop jou voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben hoor ik dat graag.  

Met vriendelijke groet,
 
Maarten Venhovens
Voorzitter Verenigde Studenten arnhem

Reactie gemeente Arnhem 

- We zijn blij met de positieve reactie op de nota.
- We gaan onderzoeken of Wireless Arnhem een rol kan   
 spelen in het verbeteren van de kwaliteit van bushalten  
 en OV-knooppunten. 
- We staan niet achter het laten adopteren van bushalten  
 of het beplakken van bussen met reclame. Onze 
 ervaringen hiermee zijn niet positief. Het geeft een   
 verrommeling van de openbare ruimte. 
- Wat we doen is het thematisch inrichten van bushalten,  
 zoals bij Burgers’Zoo en het Openluchtmuseum. 
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in het algemeen vinden wij dit een uitgebalanceerde beleidsnota. Er is rekening gehouden met de grote sociale 
transformatie, en de gevolgen die dit kan hebben voor de mobiliteit van een nieuwe doelgroep kwetsbare burgers. 
Daarnaast zijn wij verheugd met het principe ‘basismobiliteit voor iedereen’, vanuit de erkenning dat dit geldt voor 
iedere inwoner van de gemeente arnhem, dus ook mensen met een beperking.  in dit kader hebben wij al eerder aan-
gegeven dat wij blij zijn dat er goed is ingezet op het toegankelijk maken en houden van het openbaar busvervoer, 
zowel wat betreft de bushaltes als de bussen zelf. Dat er in de praktijk nog steeds knelpunten zijn voor onze achterban, 
bespreken wij met Breng. 
Daarnaast is het goed dat routes en oversteekplaatsen veilig zijn, en ook als veilig worden ervaren. Met name dit gevoel 
van veiligheid is belangrijk voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking; naar verwachting een groeiende 
groep wijkbewoners. 
Ook zijn wij verheugd met de constatering dat er ingezet wordt op voldoende opstapmogelijkheden voor de bus rond 
de binnenstad; met dien verstande dat dit in ieder geval geen vermindering betekent van het  huidige aantal haltes. 
Wij begrijpen dat een discussie over het nut van de voormalige servicelijnen (de huidige lijnen 8 en 9) zinvol is, met het 
oog op kostenoverwegingen en reistijd. Dit verhoudt zich soms lastig tot de grote toegankelijkheid voor onze gehele 
achterban van dergelijke lijnen met een groot ontsluitend karakter. graag zouden wij in de analyse hierover betrokken 
worden. 
Dit geldt eveneens voor de integratie van het doelgroepenvervoer in het reguliere openbaar vervoer, naar aanleiding 
van de te verwachten groeiende mobiele participatie van de groep kwetsbare arnhemmers, als gevolg van de awbz-
decentralisaties. 
nog een laatste opmerking:  deze transformatie in het sociale domein grote gevolgen hebben voor de samenstelling 
van de wijken.  Dit zou de komende jaren gevolgen kunnen hebben voor het huidige abribeleid. De behoefte aan meer 
abri’s, of op het verplaatsen van abri’s zou hiermee wel eens kunnen toenemen.  Het lijkt ons zinvol hiervoor ruimte te 
creëren. 

Succes  alexander, als er vragen zijn hoor ik het graag.
Vriendelijke groet,

Carola Rothuizen,
apcg

Reactie gemeente Arnhem 

- We zijn blij met de positieve reactie op de nota.
- We zullen de APCG betrekken bij de nadere analyse van  
 de lijnen 8 en 9. 
- Aan de verantwoordelijk projectleider is doorgegeven   
 dat het APCG betrokken wil zijn bij de integratie van het  
 doelgroepenvervoer. 
- Het standpunt van het APCG om meer abri’s te plaatsen  
 zal mogelijk zijn als de raad instemt met het vrijmaken  
 van beheersbudget bij de behandeling van voorliggende  
 beleidsnota.  
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Het ROCOV gelderland - Stadsregio is een overlegorgaan waarin regionale consumentenorganisaties inspraak uitoefe-
nen op het openbaar vervoer in de provincie gelderland en de Stadsregio arnhem-nijmegen. aan het ROCOV nemen 
deel: ROVER, Samenwerkende Bonden van Ouderen gelderland, Zorgbelang gelderland, Fietsersbond afd. gelderland, 
Voorlichtings advies Commissie gelderland, Studentenvakbond aKKU, Vereniging voor Kleine Kernen gelderland en de 
gelderse natuur en Milieufederatie.
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Uw kenmerk:  - 
Uw datum: - 
 
Ons Kenmerk: RGS328 
Onderwerp: Beleidsnota OV 

Afschrift aan:  
Bijlagen:  

ROCOV Gelderland - Stadsregio 
p/a Mobycon 
Postbus 2873 
2601 CW  DELFT 
T: 038 - 422 57 80 
E: rocovgelderland@mobycon.nl  
I: www.rocovgelderland.nl  

 
Arnhem, 22 april 2013 

 
 
 
Geachte heer Uil, 
 
Hierbij doet het ROCOV u onze bevindingen toekomen op de beleidsnota Openbaar Vervoer van de 
gemeente Arnhem. 
 
M.b.t. het gestelde op pagina 3 onder het kopje Doel adviseert het ROCOV om de tekst  “het 
openbaar vervoer op peil houden voor de huidige reizigers”  te wijzigen in  “stimuleren gebruik van 
OV”. 
 
Onder het kopje  De reiziger Centraal op pagina 4 graag toevoegen het begrip “Ketenmobiliteit” 
 
Met verwijzing naar het gestelde hiervoor ook op pagina 8 onder het kopje Doel de tekst “op peil 
houden “ wijzigen in “stimuleren gebruik van OV”. 
 
T.a.v. het gestelde op pagina 13 over Spoorverbindingen merken wij het volgende op  
  

• Spoorverbindingen Arnhem – Winterswijk: naast het verbeteren / aanpassen van de 
infrastructuur is ook één regiehouder, gelet op twee vervoerders, aan te bevelen. 

• Stadsregiorail: inzet van meer regionale treinen en-stations op de S-as; momenteel rijden er 
vier treinen per richting per uur; dit worden er dan minimaal 6 per uur. 

• Rekening houdend met het aantal IC’s, ICE, goederenvervoer, etc. zal om dit te bereiken het 
noodzakelijk zijn over te gaan tot een 4-sporig traject (zie situatie in de Randstad), zeker als 
ook nog overgegaan wordt tot uitbreiding van het aantal stations aan deze lijn ( bv. Arnhem 
Plei) 

• Versterken van de stationsomgevingen, bijvoorbeeld Arnhem Zuid en Presikhaaf ( route naar 
HAN) zou het lokale spoor een impuls kunnen geven. 

 

Gemeente Arnhem 
T.a.v. de heer A. Uil 
Postbus 99 
6800 AB ARNHEM 
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 2 

• Uitgaan van een netwerk van “lokale” treinen, bv. Wijchen – Doetinchem en daarbij Arnhem 
niet als eindstation zien, kan een flinke reizigersgroei geven. 

 
M.b.t. het vermelde op pagina 14 en 15 onder het hoofd Hoogwaardig Openbaar Vervoer merken wij 
het volgende op: 
 
  Pag.14 
  

• Comfortabel: “de bussen zijn luxer dan de gewone bussen”. Route met beperkingen  
 (scherpe bochten, vele krappe rotondes) worden als negatief ervaren en zijn vaak  
 belangrijker dan “luxe” bussen. 

• Hoge frequentie: “in de avond en weekend min. twee maal per uur”.  Door de reiziger  
 wordt twee maal per uur niet als HOV ervaren. 
 
Pag.15  

• Hoogwaardig Openbaar Vervoer : “de trolley wordt gezien als Stedelijk hoog- 
 waardig Openbaar Vervoer”. Denk hierbij ook aan verbetering / onderhoud van de  
 infrastructuur ter voorkoming van uitval van verbindingen. 

• Voorzieningen haltes: denk hierbij ook aan verlichting (sociale veiligheid); daarnaast  
 op knooppunthaltes naast (overdekte) fietsenstallingen ook kluisjes voor opbergen 
 privé spullen (helm, handschoenen, tassen, etc) 
 
Algemeen: het OV zou meer richtinggevend of volgend moeten zijn, te weten: 

• Volgend: er wordt OV aangelegd waar de reiziger moet zijn / vandaan komt. 
• Richtinggevend : voorzieningen en woonplekken worden zodanig aangelegd dat vanaf het 

begin een goed OV systeem aanwezig is. 
• Bestaande knooppunten versterken, nieuwe knooppunten aanleggen langs bestaande OV 

assen. 
• Ketenmobiliteit als uitgangsprincipe hanteren , d.w.z. aandacht besteden aan de complete reis 

van de reiziger vanaf zijn woon/verblijfadres naar zijn eindbestemming. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio, 

 
 
 
 
 
 
 
 

G.J. (Ben) Mouw 
Voorzitter 
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Reactie gemeente Arnhem

pag. 3: Het doel van de nota is aangepast en gericht op het 
in stand houden van het openbaar vervoer. Het stimuleren is 
een middel hiervoor. Het stimuleren van het openbaar vervoer is 
op deze wijze in de nota opgenomen.   

pag. 4: Wij vinden ketenmobilieit iets anders. Bij ketenmo-
biliteit gaat het meer om hele verplaatsing terwijl het in de 
nota gaat om het verbeteren van de route naar openbaar 
vervoer. 

pag. 13: We vinden het geen bezwaar dat er twee vervoer-
ders en concessieverleners aanwezig zijn. We willen liever 
sturen op het eindproduct. 
Stadsregiorail: We begrijpen de reactie van het ROCOV en 
delen de zorg over het gebrek aan spoorcapaciteit. We gaan 
eerst inzetten op beter benutten van het bestaande spoor. 
Dit doen we door in te zetten op de ongelijkvloerse kruising 
en de introductie van ERMTS. Daarna verwachten wij dat 
uitbreiding van het spoor noodzakelijk is. 
Stationsomgevingen: bv. We delen de mening van het 
ROCOV en hebben dit opgenomen in 
de nota. 

pag. 14: We hebben de opmerking over de rotondes 
opgenomen. 

pag. 15: De melding van frequente kabelbreuken is 
doorgegeven aan de beheerder.
Voorzieningen haltes: Dit zullen onderdelen zijn waar we 
aandacht voor hebben. 
algemeen: We delen deze mening. Met de ontwikkeling van 
de OV-knooppunten (bv. Velperpoort) geven we dit ook vorm. 
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