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Adviezen over het vervoer in de nieuwe regionale
systemen

Geachte heer Mouw,
Wij danken u hartelijk voor de adviezen die het reizigersplatform in de loop van dit jaar uitgebracht
heeft over de verschillende regionale vervoerssystemen die als vervanging voor Regiotaxi Gelderland
gaan gelden. Door de samenhang tussen de regie van het vervoer en de uitvoering zelf en de
overeenkomsten tussen de verschillende doelgroepen die van het vervoer gebruik gaan maken hebt u
uw adviezen breed ingestoken. Wij hebben reeds bij brief van 15 maart 2016 met zaaknummer 2015016263 op uw adviezen over de regie van het vervoer gereageerd.
In deze reactie op uw adviezen over de uitgangspunten van het vervoer in de regionale systemen
beperken wij ons dan ook tot het vervoer en tot de doelgroep openbaar vervoer reizigers. De
verantwoordelijkheid voor de overige reizigers ligt bij de regio’s, die daarvoor ook de betreffende
gebruikersgroepen consulteren.
Hierna gaan wij in op de belangrijkste punten uit uw adviezen, die voor de verschillende regio’s
grotendeels dezelfde opbouw hebben. Waar nodig gaan wij specifiek in op de situatie van specifieke
regio’s.
1. Zelfredzaamheid en inzet vrijwilligers
U zet vraagtekens bij de mate van zelfredzaamheid van de reizigers en bij de beschikbaarheid
van voldoende vrijwilligers.
Het is inderdaad de bedoeling dat de regiecentrale in de toekomst bij ritaanvragen meer dan nu
na zal gaan of er alternatieven beschikbaar zijn waarvan de reiziger gebruik kan maken. Maar
voorop blijft staan dat de reiziger de gewenste verplaatsing moet kunnen maken, ook bij een
mogelijk gebrek aan vrijwilligers. Er is hier overigens sprake van een groeimodel. Bij de start
van de systemen wordt alleen gekeken of er een geschikt alternatief per openbaar vervoer is. In
de loop van de tijd zal dit pallet aan alternatieven waaruit de regiecentrale kan putten uitgebreid
worden. Uiteraard zullen de consumentenorganisaties hierbij betrokken worden.
2. Kosten vervoerssystemen
In uw adviezen zet u vraagtekens bij de beheersbaarheid van de kosten van de regionale
vervoerssystemen. Uw twijfel komt voor uit het gebrek aan inzicht in de omvang van de
verschillende doelgroepen, de korte duur van de contracten, de inzet van verschillende
vervoerders met verschillende voertuigen en de inzet van mensen met afstand tot de
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arbeidsmarkt. Dit leidt bij u tot de angst dat bij eventuele financiële tekorten de kwaliteit van het
vervoer zal verslechteren en de tarieven voor de reizigers zullen worden verhoogd.
Wij wijzen u erop dat de tarieven voor de openbaar vervoerreizigers door ons zijn vastgesteld
en dat de systeemkenmerken gelijk zijn aan die van Regiotaxi Gelderland. Bij brief van 18 mei
met het eerdergenoemde zaaknummer hebben wij u hierover geïnformeerd. Aanpassing van
zowel de systeemkenmerken als de tarieven zullen slechts worden gedaan na consultering van
de consumentenorganisaties.
3. Afstemming vervoer met andere regio’s
U adviseert dat vanuit efficiency overwegingen de verschillende regiecentrales contact met
elkaar hebben over het uitvoeren van grensoverschrijdende ritten.
In de voorbereiding van de nieuwe systematiek zijn afspraken gemaakt over de formele gang
van zaken rond grensoverschrijdend vervoer. Dit neemt echter niet weg dat bij het
daadwerkelijke vervoer de betrokken regiecentrales afspraken kunnen maken om tot een
efficiëntere uitvoering te komen. Een centrale rol hierin voor de provincie zoals u suggereert is
gelet op de afgesproken verdeling van verantwoordelijkheden niet aan de orde.
4. Samenwerking tussen regiecentrale en vervoerders
Een goede samenwerking tussen regiecentrale en vervoerders is volgens u onontbeerlijk,
waarbij met name gebruik zou moeten worden gemaakt van de chauffeurs als belangrijkste
gezicht van het vervoerssysteem.
Uw advies wordt onderschreven door zowel de regio’s als de provincie. De kwaliteit van een
systeem wordt primair bepaald door degenen die het contact met de reizigers hebben. In de
verschillende nota’s van uitgangspunten wordt dan ook de nodige aandacht gegeven aan de
samenwerking tussen regie en vervoerder en de rol van de chauffeur daarbij.
5. Herkenbaarheid en uniforme uitstraling voertuigen
U pleit voor een goede herkenbaarheid van de voertuigen die voor de regionale
vervoerssystemen ingezet worden, alsmede voor uniformiteit op provinciaal niveau.
Voor een goede herkenbaarheid is in de verschillende Nota’s van Uitgangspunten voldoende
gezorgd (stickers of magneetborden). Van uniformiteit op provinciaal niveau is echter geen
sprake omdat iedere regio voor een eigen naam en logo heeft gekozen. Vooral voor de
reizigers van buiten de provincie –bijvoorbeeld op stations- betekent dit dat ze over informatie
moeten beschikken over de naam van het systeem.
6. Toegankelijkheid en duurzaamheid voertuigen
Toegankelijke en duurzame voertuigen verdienen zoals u aanbeveelt de voorkeur.
Toegankelijkheid is vooral belangrijk voor de verschillende doelgroepen die van de
vervoerssystemen gebruik maken. In de Nota’s van Uitgangspunten is dit goed gezekerd.
De duurzaamheid van de ingezette voertuigen is in de verschillende regio’s als optie
uitgevraagd of als gunningscriterium meegenomen. Wij beschouwen dit als een goede insteek,
mede gelet op de door u ook genoemde onzekerheid over de kostenontwikkeling.
7. Reisinformatie
U wijst op het belang van goede reisinformatie vooral voor de openbaar vervoerreizigers over
de naam en de mogelijkheden van de regionale vervoerssystemen.
Wij zijn het met u eens dat goede reisinformatie een belangrijke voorwaarde is voor het
optimaal functioneren van het nieuwe systeem. Er worden daarom een aantal maatregelen
voorbereid om zo gericht mogelijk informatie over de vervoersmogelijkheden te verstrekken.
Onze insteek is om de reiziger zo goed mogelijk te bedienen via OV9292. Zo wordt voor reizen
in Gelderland in bepaalde perioden een reisbanner getoond waarbij verwezen en - indien
gewenst - doorgeleid wordt naar het van toepassing zijnde regionale vervoerssysteem. Verder
zal op het platform www.ikwilvervoer.nl per kern informatie getoond worden over de
beschikbare vervoerssystemen. Dit platform functioneert nu nog alleen in Noord Oost Brabant,
maar wordt uitgebreid naar Overijssel en Gelderland.
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8. Betaalsystemen
In uw adviezen pleit u voor een zo breed mogelijk scala van betaalmogelijkheden, waaronder
de ov chipkaart.
Het is in principe aan de regio om eisen te stellen aan de verschillende mogelijkheden om te
betalen. Hierbij is een ontwikkeling te constateren die steeds meer richting incasso en pinnen
gaat. Wij hebben bij eerdere aanbestedingen van Regiotaxi Gelderland de mogelijkheden
onderzocht voor betalen met de ov chipkaart. Helaas behoort dat op de korte en middellange
termijn niet tot de mogelijkheden.
9. Systeemkenmerken
In uw adviezen noemt u een aantal systeemkenmerken waarover onduidelijkheid bestaat, zoals
de omrijtijd, de maximale reisafstand en het vervoer naar Duitsland.
Over deze zaken hebben wij u al bij de eerdergenoemde brief van 18 mei 2016 geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

M.J. Augustijn
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