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Betreft: Wildgroei Regiecentrales in Gelderland

Arnhem, 8 februari 2016

Geachte heer Pelsma,
Van de zes gevormde regio’s in Gelderland hebben in de afgelopen maanden 5 daarvan ten behoeve
van het nieuwe systeem van sociaal vervoer/doelgroepenvervoer een aanbesteding uitgevoerd voor
het instellen van een Regiecentrale die de ritten binnen het nieuwe systeem moet plannen en
toedelen aan vervoerders. Inmiddels heeft de eerste toewijzing plaatsgevonden (regio Arnhem
Nijmegen).
Binnen Gelderland krijgt daarmee elke regio haar eigen Regiecentrale. Daarnaast hebben de huidige
Openbaar Vervoerbedrijven ook hun eigen centrales. In zijn totaliteit betekent dit dat er in de loop van
dit jaar sprake zal zijn van 9 operationele (Regie)centrales. Deze “wildgroei” aan (Regie)centrales
baart het ROCOV zorgen. Hierbij moet u denken aan:
 Hoe de afstemming geregeld is tussen de regionale Regiecentrales onderling en met de
centrales van de Openbaar Vervoerbedrijven? Het ROCOV hoopt dat een Regiecentrale per
regio niet leidt tot een verschraling van vervoermogelijkheden voor gebruikers/cliënten doordat
elke regio “muren” om het eigen territorium optrekt.
 Het kostenaspect. Elke centrale zal bepaalde investeringen moeten doen om te kunnen
functioneren (zoals website; telefonische bereikbaarheid; huisvesting; etc.). Deze kosten
nemen evenredig toe met het aantal Regiecentrales en zijn per centrale onafhankelijk van de
vervoeromvang.
Afstemming tussen de Regiecentrales is volgens ons dan ook zeer noodzakelijk. Maar onduidelijk is
hoe dat in de nabije toekomst tot uitvoering wordt gebracht. Onze voorkeur zou eerder zijn uitgegaan
naar een Regiecentrale, gerelateerd aan natuurlijke vervoergebieden i.p.v. aan bestuurlijke regio’s.
Een beperking van het aantal Regiecentrales brengt daarnaast een kostenreductie met zich mee. Ook
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een integratie c.q. samenwerking met de bestaande centrales van de OV bedrijven zou een
aantrekkelijk alternatief zijn. Wellicht kunnen centrales gebruik maken van elkaars diensten?
Het ROCOV Gelderland stelt het zeer op prijs met u hierover van gedachten te kunnen wisselen.
Graag zien wij uw reactie binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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