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Betreft: Advies over Startnotitie volgende ronde aanbesteden

Arnhem, 15 mei 2017

Geachte mevrouw Kassenberg,
Op 5 april heeft u de adviesaanvraag over de Startnotitie volgende ronde aanbesteden per e-mail aan
het ROCOV Gelderland doen toekomen. Een vergelijkbaar document is door de provincie Overijssel
gestuurd naar het ROCOV Overijssel. Beide documenten verschillen qua naamgeving en op een
aantal punten ook qua nuances; zo heeft Overijssel het over een voorstel voor een nieuwe concessieindeling en invulling, terwijl Gelderland spreekt over een verkenning.
Als kern van de Startnotities komen evenwel een nieuwe indeling van concessiegebieden, een andere
invulling van concessies en een gefaseerde aanbesteding van nieuwe concessies naar voren. Over
deze zaken geven de vier ROCOV’s in Oost een gelijkluidend advies. Daarnaast gaat het ROCOV
Gelderland in op enkele onderwerpen die in de Gelderse Startnotitie naar voren zijn gebracht.
Nieuwe indeling concessiegebieden
In februari 2016 hebben de vier ROCOV’s in Regio Oost aan de drie provinciebesturen een notitie
gestuurd met de titel “Samenwerking en optimalisering concessies Oost” (RGS509a/b). Daarin pleiten
wij onder meer voor een optimalisatie van de lijnennetten met een betere afstemming op de
vervoerstromen. Het is verheugend dat de provincies dit inzicht met ons delen. Ervaringen met het
huidige concessie- en provinciegrensoverschrijdend OV werpen hun vruchten af voor de reizigers.
Onze positieve houding wil echter niet zeggen dat de vier ROCOV’s zonder meer achter de in de
startnotities gepresenteerde aanpak staan.
In de Startnotities wordt een ruwe schets gegeven van de mogelijke nieuwe indeling van de
concessies in Oost. Hiermee willen de provincies o.a. voorkomen dat concessiegrenzen dwars door
stedelijke gebieden gaan lopen. Het opschuiven van de grenzen creëert op haar beurt echter weer
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nieuwe “problemen” voor andere steden (zoals Apeldoorn). Ook biedt de nieuwe concessie-indeling
geen oplossing voor de vervoerstromen naar/van Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.
De in de Startnotities opgenomen kaarten zijn te klein en te onduidelijk om de precieze afbakening
van de nieuwe concessies goed te kunnen traceren en de impact daarvan goed te kunnen
beoordelen. De ROCOV’s ontvangen dan ook graag grotere en meer gedetailleerde kaarten.
De vier ROCOV’s onderschrijven het uitgangspunt dat grotere concessies interessanter zullen zijn
voor vervoerbedrijven om in te schrijven, mede vanwege het gegeven dat door bezuinigingen de
onderkant van het OV onder druk komt te staan.
In de Startnotities wordt niet ingegaan op de gevolgen van nieuwe concessiegebieden op tarieven,
concessieabonnementen en dergelijke zaken die sinds kort zijn vastgesteld in het Tarievenhuis Oost
(THO).
In het Startdocument wordt specifiek aangegeven dat de provincies verantwoordelijk blijven voor “hun
deel” van de concessies. Dat kan inhouden dat er binnen één concessie verschillend gedacht gaat
worden over zaken als tarieven, lijnvoering en frequenties. Dit komt de ROCOV’s als zeer ongewenst
over.
Advies: De vier ROCOV’s gaan akkoord met aanpassingen van de indeling van de concessies
waarbij de vervoerstromen als uitgangspunt worden gehanteerd. Leg de grenzen wel zodanig dat
geen nieuwe problemen ontstaan. Maak goede afspraken over grensoverschrijdende lijnen met
aanliggende provincies.
Advies: Neem in de verkenningen/voorstellen randvoorwaarden voor tarieven/abonnementen en
tariefacties mee.
Invulling nieuwe concessies
De provincies doen een voorstel/willen een verkenning naar de inhoud/scope van de nieuwe
concessies. Overijssel stelt voor nieuwe mobiliteitsconcepten, die mede bedoeld zijn om slecht
renderende buslijnen te gaan vervangen, uit de nieuwe aanbesteding te houden. Gelderland wil
verkenningen gaan starten of een dergelijke scheiding wel of niet gewenst is. Argument voor
scheiding is dat de markt op deze wijze beter kan worden uitgedaagd om met initiatieven te komen.
Daarnaast gaat Gelderland een verkenning uitvoeren naar overgang van multimodale
gebiedsconcessies naar lijnconcessies met knooppunten. Ook overwegen de provincies om de
regionale spoorlijnen niet op te nemen in de nieuwe concessies. Met als mogelijk resultaat straks dat
alleen busconcessies resteren. Hiertegen hebben de vier ROCOV’s grote bezwaren:
• Het is de vraag of de vervoerbedrijven dergelijke concessies nog wel interessant vinden. De
ROCOV’s zouden graag de mening van de vervoerbedrijven hierover leidend willen laten zijn.
• Multimodale concessies hebben hun waarde in Oost bewezen. Doordat het kleinschalige
vervoer de zwaardere lijnen voedt (feederen) en op hun beurt buslijnen aantakken op
regionale spoorlijnen, is een goed functionerend netwerk ontstaan met goed renderende
sneldiensten en regionale spoorlijnen. Voor de reizigers biedt een dergelijk systeem een keten
met goede overstapmogelijkheden. Dit is essentieel voor de mobiliteitsbehoefte van de
inwoners.
• De ROCOV’s betwijfelen of de markt wel gretig wil inspringen op het ontwikkelen en
aanbieden van kleinschalige mobiliteitsconcepten in krimpende concessies. Ervaringen met
pilotprojecten in Gelderland wijzen helaas niet duidelijk in die richting.
• Het opzetten van diverse nieuwe mobiliteitsconcepten brengt het gevaar met zich mee dat de
samenhang in het gehele vervoersysteem verloren gaat. Hoe zit het met tariefintegratie en
met het verkrijgen van reisinformatie over de gehele keten? Kleinschalige
mobiliteitsconcepten geven meestal geen gegarandeerde aankomsttijd. Hoe moet dat dan met
aansluitingen op de vaste bus- en treindiensten?
• Voor een deel van het huidige reguliere openbaar vervoer bestaat vooral tijdens de koudere
periode van het jaar een ruime belangstelling. Indien de provincies deze voorzieningen laten
vervallen, wat komt dan als alternatief naar voren? Kleinschalige systemen zullen mogelijk
niet toereikend zijn om deze vervoerstromen voor hun rekening te nemen.
• Een ander groot vraagteken is de aansturing van de kleinschalige nieuwe mobiliteitssystemen.
Welke organisatie zou hiervoor het meest geschikt zijn? De provincie Gelderland wil de
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huidige Regiecentrales Doelgroepenvervoer in deze verkenning betrekken. Deze regelen nu
al diverse vormen van vervoer, zoals Wmo- en schoolvervoer, en bieden ook een vorm van
opvangfunctie voor het reguliere OV. De ROCOV’s betwijfelen zeer of dat een goede keuze
zou zijn voor de toekomst. De regionale indeling van het Doelgroepenvervoer wijkt sterk af
van de voorgestelde indeling van de concessies, met als gevolg dat de vervoerders met
meerdere Regiecentrales afstemming moeten zien te bereiken. Momenteel vindt nauwelijks
onderlinge afstemming plaats. In een eerder aangeboden advies (RGS463) is het ROCOV
Gelderland ingegaan op (rand)voorwaarden voor nieuwe kleinschalige mobiliteitssytemen.
Advies: Handhaving van multimodale concessies. Deze bieden de reizigers de beste garanties voor
een netwerk van vervoermogelijkheden. Zorg voor beschikbaarheid van reisinformatie over alle
mobiliteitssystemen.
Advies: geef de vervoerders de regiefunctie binnen de concessie over de kleinschalige nieuwe
mobiliteitssystemen. Zij kunnen deze, samen met de provincies, aanbesteden en/of zelf ontwikkelen
indien er geen initiatieven vanuit de markt of vanuit de lokale gemeenschap ontstaan.
Gefaseerde aanbesteding nieuwe concessies
In 2020 verlopen de huidige concessies Midden-Overijssel (Salland) en Veluwe. Deze concessies
willen de provincies gaan samenvoegen met de concessies IJsselmond en Lelystad. Deze hebben
een andere einddatum dan Midden-Overijssel en Veluwe. Op de een of andere manier dienen
IJsselmond en Lelystad te gaan instromen in de nieuwe concessie Noord. Een ingewikkeld proces,
waarvoor de ROCOV’s huiverig zijn. Worden vervoerders daarmee niet afgeschrikt en/of huidige
vervoerders die de in te stromen concessies verliezen vleugellam en ongeïnteresseerd? Dat mag niet
ten koste van de reizigers gaan. In de Startnotities geven de provincies daarvoor te weinig
waarborgen.
De provincies erkennen zelf dat dit financiële en juridische vraagstukken met zich gaat meebrengen
waarvan men de gevolgen nog niet kan overzien.
Advies: Laat allereerst uitzoeken hoe een gefaseerde aanpak tot stand kan komen en geef
vervolgens duidelijker aan onder welke voorwaarden de huidige concessies kunnen instromen in de
nieuwe bedachte concessiegebieden.
Aandachtspunten specifiek Gelderse zaken
In de Startnotitie wordt aangegeven dat stedelijke netwerken in de ontwikkelingen worden
meegenomen. Daarbij worden Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen nadrukkelijk genoemd. Maar wat staat
Ede (met goed functionerende stadslijnen), Harderwijk en Doetinchem te wachten?
De provincie blijft, volgens het begrip Basismobiliteit, verantwoordelijk voor het verschaffen aan haar
inwoners van reismogelijkheden tegen aanvaardbare kosten. Hierover wordt in de Startnotitie weinig
tot niets gezegd. Sterker nog, het lijkt erop dat de provincie een deel van deze verantwoordelijkheid bij
andere partijen wil gaan neerleggen.
De provincie wil in de nieuwe concessies alleen voorwaarden opnemen m.b.t. overstappen tussen
buslijnen onderling. Voor overstappen tussen trein en bus en tussen kleinschalige mobiliteitssystemen
en bus worden deze niet vastgelegd. Dat betreurt het ROCOV Gelderland, omdat dergelijke
overstappen voor de gehele ketenreis van groot belang kunnen zijn.
Het ROCOV Gelderland ondersteunt het streven naar verdere verduurzaming van het openbaar
vervoer, maar ziet deze ontwikkeling ook graag voor de aanvullende kleinschalige mobiliteitssystemen
van toepassing zijn.
De provincie Gelderland geeft aan dat op basis van de verkenningen tussenvarianten op concessieindeling en -invulling kan ontstaan. In het tijdpad zijn de onderdelen van het proces om te komen tot
nieuwe concessies aangegeven. Niet duidelijk is op welke momenten en voor welke onderdelen van
het proces het ROCOV Gelderland c.q. de ROCOV’s in Oost om advies wordt/worden gevraagd. Dat
zou het ROCOV Gelderland graag opgenomen zien in het tijdpad.
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Tot slot wijzen wij u nog op een eerder door ons uitgebracht advies inzake de OV visie, t.w. de brief
met kenmerk RGS378 d.d. 6 mei 2014, waarvan u bijgaand nogmaals een afschrift aantreft.

Graag zien wij uw reactie op ons advies 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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