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1. Inleiding 
Stichting Rocov Fryslân is een platform van doelgroeporganisaties en individuele ov-
reizigers, opgericht in 2003, dat vanuit de specifieke kennis en ervaring van de reizigers 
adviseert over de kwaliteit van uitvoering van het regionale openbaar vervoer in Fryslân. 
De stichting beoogt een platform te zijn waar de reizigersbelangen van alle doelgroepen 
in het openbaar vervoer vertegenwoordigd worden. De werkzaamheden van het Rocov 
bestaan primair uit het voeren van overleg en het uitbrengen van advies over 
veranderingen in het regionale openbaar vervoer die van belang zijn voor de reizigers.  
 
2. Organisatie 
In 2018 was de bestuurssamenstelling van het Rocov: 

- Ton Ettema, voorzitter en lid namens ROVER. 
- Pietie de Jong, secretaris en lid namens NVVH. 
- Uco van Oorschot, lid, met als aandachtgebied het ov voor scholieren en 

studenten. 
- Watze Drayer, penningmeester en lid namens SFO. 

 
Het bestuur werd in 2018 ondersteund door Rinny Toornstra en Sjouke de Boer. 
 
Inspraak Waddenveren 
Rocov Fryslân faciliteert het consumentenplatform Waddenveren. Het Rocov heeft 
hierover afspraken gemaakt met het ministerie van I en M. De consumenteninspraak op 
de Waddenverenconcessies maakt geen onderdeel uit van de verslaglegging in dit 
jaarverslag. 
 
3. Adviezen 
De kerntaak van het Rocov is het geven van advies aan Arriva en de provincie Fryslân 
over wijzigingen in de uitvoering van het openbaar vervoer die van invloed zijn op de 
reizigers. In 2018 heeft het Rocov over de onderstaande onderwerpen een advies 
uitgebracht. 
 
Aansluitingen station Feanwâlden 
Het Rocov heeft Arriva gevraagd de aansluiting tussen bus en trein op station 
Feanwâlden meer betrouwbaar te maken. Dit kon door kleine aanpassingen aan de 
dienstregeling en een betere communicatie tussen trein en bus over de aankomsttijd. 
 
Opheffen halte Knippehoeve 
De Provincie heeft voorgesteld om, vanwege de aanpak van het kruispunt 
Hegebrechtsterleane en Selmien, tussen Drachten en Ureterp, de bushalte Knippehoeve 
op te heffen. 
Het Rocov heeft de Provincie geadviseerd eerst een buurtonderzoek te doen, omdat de 
motivatie voor het opheffen niet werd ingegeven door het gebruik, maar door de kosten 
van herplaatsing vanwege infrawerkzaamheden.  
 
Experimenten strekken buslijnen 51 en 54 
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Het Rocov heeft, met inachtneming van de in het advies genoemde aandachtspunten, 
positief geadviseerd op het laten doorgaan van de experimenten rond het strekken van 
de buslijnen 51 en 54, omdat dit de enige manier was om het effect van het strekken van 
de buslijnen daadwerkelijk te kunnen meten. De verwachting van het Rocov was dat het 
merendeel van de reizigers profijt zou gaan hebben bij de snellere verbinding die 
ontstaat door het strekken van de lijnen.  
 
Lijn 166 Sneldienst Holwerd Veerdam-Leeuwarden 
Arriva heeft voorgesteld om vanaf 26 maart 2018 buslijn 166 te laten aansluiten op de 
nieuwe snelboten van WPD. Door deze aansluiting werd het mogelijk om in een uur van 
Ameland naar Leeuwarden te reizen. 
 
Het Rocov heeft hierop positief geadviseerd, maar met de aanvulling om ook op Ameland 
een goede busaansluiting te bieden op de snelboten, om de ketenaansluiting voor 
forensen die vanaf het vaste land naar Ameland reizen te optimaliseren. 
 
Bereikbaarheid ziekenhuis Heerenveen 
Het Rocov heeft Arriva gevraagd te onderzoeken of de bereikbaarheid van het ziekenhuis 
in Heerenveen verbeterd kan worden. Iemand die voor een poliklinische behandeling naar 
het ziekenhuis moet kan daar niet met de bus komen. Het ziekenhuis heeft een 
belangrijke publieke functie in de regio en zou daarom ook goed bereikbaar moeten zijn 
met het openbaar vervoer. 
  
Defecte kaartautomaat station Workum 
Naar aanleiding van een klacht over een kaartautomaat op station Workum die al lange 
tijd defect was, heeft het Rocov Arriva gevraagd hoe het onderhoud aan de 
kaartautomaten op de stations wordt gecoördineerd en waarom een defecte automaat zo 
lang onopgemerkt kon blijven. 
 
Reistijdverkorting in de spoorverbinding met de Randstad 
Het Rocov heeft aan de Staten verzocht om de aan het Noorden beloofde 
reistijdverkorting in de spoorverbinding met de Randstad als thema mee te nemen bij de 
lobbyinspanningen. De Hanzelijn is destijds geschikt gemaakt voor rijsnelheden tot 200 
km/uur, maar na het gereedkomen van deze lijn in 2012 is er weinig gedaan aan de 
verdere realisatie van het rijden met hogere snelheden. 
 
Dienstregeling 2019 regionale treinen 
Het Rocov adviseerde positief over de voorgestelde dienstregelingaanpassing op het 
traject Leeuwarden-Groningen met daarin de toevoeging van de extra treinritten in het 
vroege avondpatroon vanuit Leeuwarden. 
 
Busdienstregelingwijziging per 22 juni 2018 
De dienstregelingwijziging per 22 juni kwamen voort uit het experiment van de provincie 
Fryslân rond het strekken van de buslijnen 51 en 54. Het Rocov adviseerde positief op de 
voorgestelde wijzigingen, maar plaatste daarbij wel enkele kanttekeningen. Daarnaast 
heeft het Rocov voorgesteld om de laatste ritten van lijn 155 na 21 uur via Damwâld te 
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laten rijden, waardoor er voor de dorpen Damwâld en Broeksterwâld een latere 
reismogelijkheid geboden werd vanuit Groningen. 
 
Reactie Rocov op voorstel scholierenkorting 
Door de verandering van het tariefstelsel bij Arriva in 2018 konden de kosten voor 
ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in sommige situaties 
hoog oplopen. De Provincie heeft een compensatiemaatregel voorgesteld voor deze 
doelgroep. Deze maatregel betrof: Het verlagen van de kosten van het reisproduct “Altijd 
vrij Fryslân” voor scholieren. En een tegemoetkoming van de reiskosten voor scholieren 
in Súdwest-Fryslân die met de trein reizen. Het Rocov heeft positief geadviseerd op dit 
voorstel. 
 
Ontbrekende ritten lijn 51 
Het Rocov heeft Arriva erop geattendeerd dat de gewijzigde dienstregeling van lijn 51 per 
22 juli niet volledig werd weergegeven op de website van Arriva. In de dienstregeling 
ontbraken enkele ritten op zondag 
 
Problemen bij de uitvoering van het strekken van lijn 51 
Het Rocov constateerde dat door een aantal onvolkomenheden aan de infrastructuur en 
in de communicatie, het project rond het strekken van lijn 51 slecht van start ging en 
daardoor mogelijk bij aanvang al imagoschade opliep. Het Rocov heeft de Provincie 
gewezen op de onvolkomenheden en gevraagd deze zo spoedig mogelijk op te lossen.  
 
Reactie op voorstel landelijk tariefindex LTi 
Het Dova heeft aan de gezamenlijke Rocovs gevraagd een reactie te geven op de 3 
voorgestelde scenario’s voor de Lti over 2018. Rocov Fryslân heeft geadviseerd om te 
kiezen voor scenario 1. In dit scenario werd bij de indexering de Btw-verhoging niet 
doorberekend aan de reizigers. Het Rocov heeft uitdrukkelijk negatief geadviseerd op 
scenario 3, waarin de vervoerders de derving door de Btw-verhoging wilden verhalen op 
de reizigers door een extra verhoging van de Lti met een vraaguitvalcompensatie. 
 
Reactie op voorstel tarieven 2019 
Arriva heeft voorgesteld om de tarieven van de busconcessies in 2019 te verhogen met 
de LTi, en de Noordelijke spoorconcessie met Cpi deel van de NS-index. Het Rocov heeft 
positief geadviseerd op deze indexeringen, maar heeft daarbij wel aangegeven kritisch te 
kijken naar de hoogte en de opbouw van de indexen. Het Rocov heeft de tariefverhoging 
die is ontstaan door de overgang naar het nieuwe producten en tarieven huis in 2018 niet 
mee laten wegen bij dit advies. 
 
Advies over dienstregeling 2019 
Over de dienstregeling van het stadsvervoer in Leeuwarden heeft het Rocov een negatief 
advies gegeven op de voorgestelde rijdtijdafname van de lijnen 2, 7 en 615. Dit omdat 
deze lijnen, net als een aantal andere lijnen waarvan de reistijd juist werd verlengd, ook 
last hadden van de verkeerscongestie in de stad. Verder heeft het Rocov geadviseerd om 
in week 17 geen vakantiedienstregeling te rijden met lijn 162, omdat niet alle scholen in 
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deze week hun meivakantie hebben en er mogelijk capaciteitsproblemen gaan ontstaan 
door het niet laten rijden van de Collegeliners in deze week.  
Over de dienstregeling van de streeklijnen adviseerde het Rocov positief, maar plaatste 
wel een aantal kanttekeningen bij het voorstel.  
 
Wachtruimte busstation Leeuwarden 
Het Rocov heeft aan de provincie gevraagd om een betere wachtruimte te realiseren voor 
reizigers op het nieuwe busstation Leeuwarden. De aanwezige wachtruimtes bieden door 
hun positionering en vormgeving vrijwel geen beschutting tegen regen en wind. 
 
Dienstregeling 2019 van buslijn 166 
Het Rocov heeft positief geadviseerd op de voorgestelde dienstregeling van buslijn 166. 
Deze lijn sluit aan op de snelboot van Wagenborg waardoor het voor reizigers mogelijk 
wordt om in een uur van Ameland naar Leeuwarden te reizen. 
 
4. Betrokkenheid bij beleidskeuzes in het ontwikkeltraject, zowel bij de 
vervoerders als bij de provincie. 
In de overlegrelatie die het Rocov in 2018 had met provincie en met Arriva werden de 
wijzigingsvoorstellen vaak al besproken voorafgaand aan het formele adviestraject. Dit is 
onder meer gebeurd bij de busdienstregeling. Door deze werkwijze kon het Rocov al 
eerder in het proces proberen invloed uit te oefenen op de keuzevarianten. 
 
5. Overleg op regionaal en landelijk niveau. 
Bestuursvergadering Rocov en ambtelijk overleg 
In 2018 zijn er 10 bestuursvergaderingen gehouden van het Rocov. Daarvan werden er 7 
voorafgegaan door het ambtelijk overleg met de vaste contactambtenaar van de 
Provincie. In deze overleggen werden de relevante ontwikkelingen in het openbaar 
vervoer besproken en werden reacties voorbereid op de adviesaanvragen. 
 
Werkgroep Rocovs 
De landelijk werkgroep van de Rocovs is in 2018 iedere kwartaal keer bij elkaar geweest 
voor overleg. Deze werkgroep bereidt de standpunten en adviezen voor die door de 
gezamenlijke Rocovs worden uitgebracht, zoals het advies over de landelijke 
tariefindexatie. 
 
Monitoring voortgang transitie producten- en tarievenhuis 
Het Rocov is in 2018 betrokken geweest bij de monitoring van de transitie van het 
nieuwe producten- en tarievenhuis van Arriva. In 2017 heeft het Rocov positief 
geadviseerd op het voorstel van Arriva voor de invoering van een nieuwe producten- en 
tarievenhuis. Belangrijke voorwaarden hierbij waren voor het Rocov dat het nieuwe 
producten- en tarievenhuis huis geen verkapte tariefverhoging met zich mee zou brengen 
en dat het Rocov zou worden betrokken bij de voortgang. In 2018 zijn er 6 
monitoringsbijeenkomsten geweest waarbij steeds een update werd gegeven van de 
voortgang.  
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Andere overleggen in 2018 
Noordelijke OV- en Spoortafel, zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg. 
Steatenmarkt en overleg met Provinciale Staten over de toekomst van het openbaar 
vervoer en over de energietransitie. 
Bestuurlijk overleg met de gedeputeerde, dhr. Kramer. 
Vergaderingen van het Consumentenplatform Waddenveren. 
Bijwonen van Symposia en Congressen, waaronder het congres bij de RET in Rotterdam 
over aanvullend vervoer. 
Overleg met NS en ProRail over de sprinter Meppel-Leeuwarden en over de lijn Mantgum-
Sneek. 
Bijeenkomst van het Omgevingslab. 
 
6. Afkortingen 
- Bp  Besluit personenvervoer. 
- DO  Decentrale overheid. 
- SFO  Stichting Friese Ouderenbonden. 
- Lti  Landelijke tariefindex. 
- LTK  Landelijk tarievenkader voor de regionale tarieven. 
- PvE  Programma van Eisen. 
- Novb  Nationaal ov-beraad. 
- ROCOV Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. 
- ROVER (vereniging) Reizigers openbaar vervoer. 
- OV  Openbaar vervoer. 
- NVVH Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen, NVVH-Vrouwennetwerk. 
- Dova  Decentraal overleg vervoersautoriteiten. 
- ESGL  Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden. 


