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Rotterdam, 21 december 2015.

Betreft: advies Ontwikkeiplan ZHN 2016, Marketingplan 2016-2018 en Sociale
veiligheidspian 2016.

Geachte heer Kleingeld,

De RHM heeft de plannen Ontwikkeiplan 2016, Marketingplan 206-2018 en Sociaal
Veiligheidspian 2016 besproken in haar vergadering van 3 december 2015 in uw
aanwezigheid. U heeft aangegeven een kort, bondig en puntsgewijs advies op prijs te
stellen.

De RHM wil u puntsgewijs de volgende adviezen en opmerkingen aangeven voor de drie
besproken plannen.

Ontwikkelpian 2016 ZHN.
• Bekijk of het gehele lijnennet toekomstvast is. (Sterke lijnen en zwakke lijnen

samen).
• Werk de omgevingsanalyse verder uit. Datzelfde geldt voor demografische

ontwikkelingen vanwege de vergrijzing.
• Geef meer bekendheid aan de snelheid van de bus en dus een aantrekkelijk vorm

van mobiliteit is voor een niet-reiziger.
• Waardering voor ketendenken: fiets kunnen lenen op een aantal plaatsen en de

combi DV en fiets als ‘product’. Faciliteer ketenmobiliteit bijvoorbeeld stallen van
elektrische fietsen bij haltes en meenemen van fietsen in bussen.

• Ontwikkelingen als Uber, DV taxi (van NS) worden gemist vanwege de
samenhang met deur — knooppuntvervoer. Evenals het zichtbaar maken van
particuliere (OV-)initiatieven voor de reizigers.

Aandachtspunten vanwege krimp
• Nu nadenken over DV aan de oostelijke kant van de concessie met cijfers op tafel.
• Beantwoord de vraag wat de grens is om nog te spreken van collectief vervoer.
• Maak het mogelijk dat bewoners uit stedelijk gebied naar het landelijk gebied

kunnen reizen met DV.
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• Een samenwerking met doelgroepenvervoer zal een iets andere mix van reizigers
opleveren die effect heeft bijvoorbeeld op interactie tussen reizigers / reizigers
met de chauffeurs, in- / uitstappen (meer tijd nodig). Goed dat maatwerk richting
scholen wordt opgepakt bijvoorbeeld bij lijn 184.

Marketingplan 2016-2018.
• Het Marketingplan geeft het idee alleen over tarieven te gaan.
• Achteraf betalen is goed initiatief waarvan de pilot grootschaliger mag worden.
• Het gebruiken van app’s voor het geven van input aan Arriva is een goede

ontwikkeling, omdat hier direct, kort en bondig een reiziger input (feed back) kan
geven.

• Onduidelijk is waarom eerst het product Daluren Vrij wordt afgeschaft en
vervolgens twee nieuwe dalproducten voor studenten en senioren worden
geïntroduceerd. Het streven was juist om geen daluurproducten meer aan te
bieden.

• Arriva wil reizigers uit de spits naar de dalperiode halen, terwijl in de spits groei
zit volgens de cijfers.

Sociale veiligheidspian
• De RHM is het ermee eens dat sociale veiligheid een kernwaarde is waar veel

aandacht aan besteed moet worden.
• Besteed aandacht aan de samenwerking met de politie in Zuid-Holland Noord.
• De RHM constateert een onevenwichtigheid in de besteding van het geld tussen

Zuid-Holland Noord-gebied en het DAV-gebied.

Tot slot
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de plannen.

Wij stellen een spoedige reactie op ons advies op prijs.

Het Algemeen Bestuur van de RHM,
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