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Advies wijzigingen per wijzigingsblad september 2021

Geachte heer Van der Tak,
In uw brief van 25 juni 2021 (kenmerk: CC/PA/TD-906 adviesaanvraag wijzigingen per
wijzigingsblad september 2021) vraagt u ons, de consumentenorganisaties in het Locov,
advies over voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling per 6 september 2021. Wij gaan
graag in op uw adviesverzoek.
U geeft aan dat de Intercity Schiphol Airport – Dordrecht (treinseries 2400 en 3700)
tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht wordt gehinderd door de voorliggende trein, de
Sprinter Rotterdam Centraal – Dordrecht (treinserie 5100). U stelt daarom voor om de
dienstregeling van de Intercity met één minuut te wijzigen, zodat de
aankomstpunctualiteit op station Dordrecht verbetert. U stelt voor dit alleen in de
avonduren te doen. De aanpassing is namelijk alleen dan mogelijk omdat dan de Sprinter
Rotterdam Centraal – Dordrecht (treinserie 5000) niet rijdt.
Wij adviseren positief op de voorgestelde wijziging. Een aanpassing op andere uren vinden
wij overigens onwenselijk, omdat dit overdag ten koste zou gaan van de aansluiting van
de betreffende Intercity op de R-net stoptrein van Dordrecht naar Gorinchem. Aangezien
deze R-net trein ’s avonds niet rijdt, hebben wij geen bezwaar. Verder adviseren wij u te
onderzoeken hoe de punctualiteit van de Sprinters Rotterdam-Dordrecht kan worden
verbeterd met het oog op de komst van de 5e en 6e Sprinter op deze verbinding eind dit
jaar.
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Bereikbaar te voet vanaf ns-station cs en vanaf ns-station hs met tramlijn 9.

In het Locov hebben zitting: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS, ProRail, ANWB, Ieder(in), Fietsersbond, Landelijke
Studentenvakbond, KBO -PCOB en ROVER.

Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan zijn wij hiertoe van harte bereid.
Met vriendelijke groeten,
DE CONSUMENTENORGANISATIES IN HET LOCOV.
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