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dienstregeling 2021

Geachte heer Naberhuis,
Op Tfebruari zozo is met u uitgebreid gesproken over de nachttrein tussen Enschede en Zwolle v.v.
ln uw presentatie heeft u de voorgenomen dienstregeling vermeld.
Zoals u weet zijn wijzigingen in de dienstregeling adviesplichtig.
De nachttrein gaat vanaf 15 juni zozo rijden op vrijdag- en zaterdagavond. De laatste trein uit
Enschede naar Zwolle vertrekt in uw voorstel om o.o5 uur. De laatste trein vanuit Zwolle vertrekt

om 1.04 uur.
Het ROCOV Overijssel constateert dat in Enschede de trein die vanuit Gronau aankomt in Enschede
om o.z6 uur geen aansluiting geeft. Wellicht was een latere trein om z4.g1uur een betere optie
geweest.
Dan is er een overstaptijd van bijna ro minuten.
Voor de trein die uit Zwolle om 1.04 uur veftrekt geldt dat die in Enschede geen aansluiting heeft op
treinen naar Gronau. Bij aankomst in Enschede is de laatste trein naar Gronau al venrokken. Een
oplossing is om een half uur eerder uit Zwolle te vertrekken. Dan sluiten echter de nachttreinen uit
Lelystad en Amersfoort niet meer aan. Die komen rond o.46 uur aan in Zwolle.
Gelet hierop steunt ROCOV Overijsel uw keuze om wel goed aan te sluiten op de nachttreinen van
NS uit de richting Lelystad en Amersfoort. Uit die richting zijn meer reizigers te venarachten dan uit
de richting Gronau.
ROCOV Overijssel adviseeft ook te kijken om aan te sluiten op de nachttrein van NS uit Utrecht die
om 1.41 uur aankomt in Zwolle.
ROCOV Overijssel heeft kennis genomen van uw bezwaren tegen het rijden van nachttreinen (extra

kosten extra personeel, herstel materieel enzovoort). Desondanks reizen reizigers in het weekeinde
tegenwoordig latertot in de vroege ochtend. Het openbaarvervoer heeft hier ook een taa( zie de
nachtbussen en de nachttreinen in de Randstad.

ROCOV Overijsselwil graag volgend jaar inzicht in het aantal reizigers dat is gaan reizen met deze
twee late treinen. Een ander aandachtspunt is de sociale veiligheid. Leveren deze twee ritten meer
onveilige situaties voor de reizigers op? Ook wíl het ROCOV Overijssel meer inzicht in de extra

kosten van deze twee ritten.
ROCOV Overijssel heeft verder kennis genomen van het voornemen van Keolis de dienstregeling
2021voor Zwolle - Enschede en Zwolle - Kampen niet verder te wijzigen en eerst de uitvoering te

stabiliseren.
ROCOV Overijssel is het met u eens dat een dienstregeling met viertreinen per uur eerst mogelijk is
als diverse wijzigingen aan de infrastructuur (Heino, Wierden, perroncapaciteit Almelo, Hengelo)
zijn uitgevoerd. Het ROCOV Overijssel zal dit ook steeds bespreken in de ontmoetingen met de

provincie Overijssel, het ministerie van lnfrastructuur, ProRail en andere belanghebbenden.

-

Ten slotte bedankt ROCOV Overijssel u voor uw uitgebreide informatie over de lijnen Zwolle
Enschede en Zwolle - Kampen. De presentatie is ook voor deelnemers aan het ROCOV die op 7
februari zozo niet aanwezig waren, goed te volgen!
Na mens ROCOV Overijssel,

drs. E.F.M. (Ellërr) Pot,
Voorzítter ROCOV Overijsse
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