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Abellio / NS
t.a.v. mw. K. van der Knaap
Per mail

Rotterdam, 7 februari 2018.

betreft: advies marketing en communicatieplan TAG 2018 -2022.

CC. mw. A. van der Ploeg en dhr. H. Montanus, Abellio/NS. Dhr. T. Verhaar, provincie
Zuid-Holland

Geachte mevrouw Van der Knaap,

De RHM heeft op 22 januari 2018 het Marketing en Communicatieplan 2018-2022 versie
22 januari 2018 per mail voor advies van u ontvangen. Wij hebben het Marketing en
communicatieplan besproken in onze vergadering van 29 januari 2018 in uw
aanwezigheid en in die van de heer K. Haasnoot. Het plan is op een heldere manier
toegelicht en besproken, waarvoor onze dank.
Naar aanleiding van het marketing- en communicatieplan is een aantal zaken met u
besproken.
Wij uiten onze zorg over het achterblijven van de reizigersaantallen ten opzicht van uw
doelstelling. Mogelijk spreken de absolute aantallen van een goed bezette lijn, maar dat
kunnen wij niet beoordelen. Wij constateren dat de reizigersaantallen vanaf 2012 dalen
en nemen weer licht toe nadat de kwartiersdienst in september 2017 is gestart.

Betrouwbaarheid, snelheid en gemak zijn de belangrijkste klantwensen. U hebt dit
verbeeld in de klantenwenspiramide. Wij delen deze analyse.
We zien op dit moment verschillende problemen rond de belangrijkste klantenwensen.
De betrouwbaarheid van de exploitatie heeft vanwege diverse oorzaken behoorlijk onder
druk gestaan.

- Er was regelmatig vertraging van treinen op de lijn. De dienstregeling is zodanig
krap, dat bij vertraging treinen uitvallen om weer in het dienstregelingsritme te
komen. Wij willen graag weten hoeveel treinen zijn uitgevallen vanwege eerdere
vertragingen om weer in het ritme te komen van de dienstregeling. Abellio/NS
heeft toegezegd ons hierover te informeren.

- De TAG is belangrijk voor de doorgaande reiziger (bijvoorbeeld Waddinxveen —

Leiden) dat wil zeggen dat de aansluiting in Alphen aan den Rijn van groot belang
is. De aansluiting moet dus betrouwbaar zijn. Wij adviseren hier een blijvend
speerpunt van te maken. Abellio / NS heeft aangegeven dit te onderschrijven en
hier aandacht aan te geven. Graag horen wij in een vervolg wat de resultaten zijn.
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- Het rijden van een treindienst op een enkel spoor is kwetsbaar en daarmee de
punctualiteit. Hoewel de punctualiteit boven de norm ligt, adviseren wij hiervan
evenals de aansluiting in Alphen een blijvend speerpunt van te maken om de
betrouwbaarheid van de treindienst te vergroten. In aansluiting hierop adviseren
wij om te onderzoeken of de TAG bij vertraging van de Intercity Gouda-Den Haag
voorrang zou moeten krijgen op het gedeelde spoor vanwege de aansluitende
overstap naar Leiden en Bodegraven.

- De sociale veiligheid heeft uw aandacht vanwege het ongewenst optreden van
schooljeugd en zwartrijders. Wij vragen ons af of alleen de inzet van ‘service en
veiligheid teams’ afdoende is. De servicemachinist is namelijk in de praktijk niet in
staat veel uit te richten. Een conducteur wordt dan wel gemist. Graag laten wij
ons informeren over de resultaten van de door u voorgestelde nulmeting en
vervolgmetingen op het gebied van sociale veiligheid.

Naast betrouwbaarheid hebben wij nog een aantal andere zorg- en aandachtspunten.
- Het meenemen van fietsen in de trein vinden wij een sterk punt. Wanneer de

treinen in de spits overvol zijn, kan dit echter tot irritatie leiden bij reizigers
omdat fietsen ruimte innemen. Wij pleiten er voor om het meenemen van fietsen
te handhaven en aandacht te geven aan het wegnemen van mogelijke irritatie.

- De toegankelijkheid van de treinstellen van en naar het perron baart ons zorgen,
omdat dit niet op iedere TAG station op orde is. Hierdoor zijn er minder
reismogelijkheden voor mensen met een beperking om gebruik te maken van de
TAG. Hoewel de perronhoogte en daarmee de toegankelijkheid in 2019 wordt
aangepakt, adviseren wij ook in de tussenliggende tijd voor oplossingen te
zorgen. Daarnaast adviseren wij te streven naar een imago dat mensen met een
beperking zelfstandig met de TAG kunnen reizen.

- Bij het idee om een combinatieproduct te maken van een trein reis met de P+R in
Alphen aan den Rijn, wijzen we op het mogelijk ongewenste effect dat niet-
reizigers gebruik van het P+R terrein maken. Wij adviseren om een koppeling met
de OV-chipkaart te maken om toegang te krijgen tot het P+R-terrein. Dit punt
heeft uw aandacht. U heeft toegezegd aan te geven wie het P+R terrein kan op
/afrijden met of zonder OV-chipkaart.

- Om het reizen met de TAG aantrekkelijker te maken bent u op zoek naar
geschikte organisaties om mogelijke combinatieaanbiedingen te maken. We doen
de suggestie om hierbij ook Staatsbosbeheer en buurtbus te betrekken vanwege
het wandelen in regio.

Wij constateren dat het succes van de treindienst Alphen aan den Rijn — Gouda afhangt
van veel verschillende type factoren / aspecten waar Abellio/NS soms wel en soms niet
(direct) invloed op heeft. Wij weten dat dit veel inspanning van u vergt om alle aspecten
aandacht te geven, te volgen en op het gewenste peil te krijgen en te houden. Wij vinden
het belangrijk om voor bovenstaande punten aandacht te (blijven) vragen en Abellio / NS
hierop kritisch te volgen in het belang van de reiziger.

Een spoedige reactie op ons advies stellen wij op prijs.

Met vriençIflke groet,

Drs. Lin(
Voorzitter


