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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
 “Opletten geblazen voor reizigers uit Lochem, en Zutphen, openbaar vervoer gaat hier flink op de schop”. 
Deze kop in De Stentor van 2 oktober 2021 zorgde voor een schok in de gemeente Lochem. 
Vervoerder Arriva zou vanaf 12 december 2021 het openbaar vervoer in de regio flink op de schop nemen. 
Zowel voor treinen als voor bussen. Voor de inwoners van de gemeente Lochem betekent dit concreet dat de 
buslijn 56 Borculo – Deventer vervalt. Dat geldt ook voor buslijn 54 Laren –Almen. 
 
De gemeenteraad van Lochem is terughoudend met het sturen van “brandbrieven”. Een zo verstrekkende 
maatregel die direct onze inwoners raakt, en de wijze waarop de maatregel tot stand is gekomen, maakt dat 
wij in dit geval onze zorgen en ons ongenoegen aan u kenbaar willen maken.  
 
Geen overleg en communicatie over voorgenomen maatregelen  

Vervoerder Arriva heeft een gewijzigde dienstregeling opgesteld. U heeft de dienstregeling beoordeeld. In de 
besluitenlijst van uw college van 28 september 2021 lezen wij dat vervoerder Arriva de voorgestelde 
wijzigingen onder andere voor advies heeft voorgelegd aan gemeenten. Ook lezen wij dat gemeenten akkoord 
zouden zijn gegaan. Op basis van deze informatie heeft u de ingediende vervoerplannen getoetst aan de voor 
de Gelderse concessies geldende bestekken, bestaand beleid en beschikbare budget en bent u akkoord 
gegaan met de gewijzigde dienstregeling. Op 28 september 2021 heeft u dit besluit door middel van een 
Statenbrief kenbaar gemaakt aan Provinciale Staten. 
  
Graag maken wij duidelijk dat noch in het voortraject, noch ten tijde van uw besluitvorming overleg heeft 
plaatsgevonden over deze ingrijpende wijzigingen met (het college van) de gemeente Lochem; er is geen 
advies gevraagd. Arriva heeft de gemeente Lochem ook niet actief geïnformeerd over het besluit. Terwijl de 
consequenties voor de Lochemse inwoners groot zijn. Het eerste bericht over de wijzigingen vernam het 
bestuur van Lochem uit de krant. Wij maken groot bezwaar tegen deze onzorgvuldige wijze van handelen. 
 
De wijzigingen roepen veel vragen op 

Nadat er op initiatief van de gemeente Lochem ambtelijk contact is gezocht met de provincie en met Arriva 
kwam er een gesprek op gang. Aangeboden is om onder andere de vragen die de gewijzigde dienstregeling 
oproepen, te beantwoorden; de consequenties van het opheffen van de buslijnen in Lochem zijn nog lang niet 
duidelijk.  
 
Via de media hebben wij vernomen dat de extra plateaus, in combinatie met het teruglopen van het aantal 
reizigers de directe reden is voor het opheffen van lijn 56. Wij vragen ons af of op dit punt zorgvuldig 
onderzoek en afstemming tussen de provincie en Arriva heeft plaatsgevonden.  
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Aantal consequenties zijn wel duidelijk 

Voor de inwoners van Lochem heeft het opheffen van de buslijnen in ieder geval grote consequenties voor: 
- de bereikbaarheid van bedrijven op de route richting Deventer. Deze wordt veel slechter. Dit geldt voor 

werkenden vanuit Lochem en omgeving maar ook voor werkenden vanuit Deventer en omgeving naar de 
kernen in de gemeente Lochem; 

- de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen, zowel naar Lochem als naar Deventer; 
- het aantal bussen waar gebruik van gemaakt kan worden. In de nieuwe dienstregeling wordt afgeschaald 

naar een frequentie van 1 keer per uur. Op dit moment zet Arriva op piekmomenten juist extra bussen in! 
- de bereikbaarheid van het gemeentehuis vanuit de kernen Epse en Harfsen.  
 
Oproep om wijzigingen te heroverwegen dan wel uit te stellen 

Wij zijn ons er goed van bewust dat vervoerder Arriva verantwoordelijk is voor de dienstregeling. U toetst als 
college van Gedeputeerde Staten de voorstellen van de vervoerder aan de kaders van de provincie.  
Door middel van deze brief willen wij duidelijk maken dat de totstandkoming van de wijzigingen in de 
dienstregeling onzorgvuldig is geweest en dat er geen actieve communicatie met de gemeente Lochem heeft 
plaatsgevonden. De inwoners van Lochem zijn daar direct de dupe van.  
Daarom roepen wij u op mee te werken aan het heroverwegen van de aangekondigde wijzigingen. Of op zijn 
minst de inwerkingtreding van de gewijzigde dienstregeling uit te stellen totdat de consequenties duidelijk zijn. 
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