Statencommissie BOC
Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Uw kenmerk: 2017 - 005296
Uw datum: 17 mei 2017
Ons kenmerk: RGS619

Afschrift: Bijlage: RGS616 Advies
ROCOV over Startnotitie
volgende ronde aanbesteden.
RGS615 Bijdrage aan cie BOC
10 mei 2017. i3224 White
Paper FMN “Een kwestie van
gunnen”

ROCOV Gelderland
Secretariaat
Marga Klompélaan 18
6532SC Nijmegen
T: 06 33 400 650
E: secretariaat@rocovgelderland.nl
I: www.rocovgelderland.nl

Betreft: Verkenning vraagstukken nieuwe aanbestedingsronde openbaar vervoer

Arnhem, 29 mei 2017

Geachte leden van de cie BOC,
Op 17 mei met kenmerk 2017 – 005296 hebt u een Statenbrief ontvangen inzake het verkennen van
vraagstukken voor de volgende aanbestedingsronde in het openbaar vervoer.
Met brief, kenmerk RGS616 d.d. 15 mei 2017 heeft het ROCOV Gelderland advies uitgebracht over
de Startnotitie volgende ronde aanbesteden, welke wij u hierbij aanbieden.
In de bovengenoemde Statenbrief wordt in de aanleiding ook verwezen naar de statenbrief met
kenmerk 2017-005227 van 4 april inzake Stand van zaken uitvoering OV visie, fase 1, waarop het
ROCOV tijdens de laatste vergadering van uw commissie een reactie heeft gegeven (zie bijlage met
kenmerk RGS615).
Zeer recente ontwikkelingen geven ons aanleiding om nader stil te staan bij bepaalde aannames c.q.
voorstellen in de onderhavige Statenbrief.
In vraagstuk 1 “hoe zetten we de reizigersstromen centraal?” wordt op pagina 2 gesteld:
“De provinciegrenzen en concessiegrenzen volgen niet de reizigersstromen en daarom gaan we met
de provincies Overijssel en Flevoland verkennen hoe we tot een concessie indeling kunnen komen die
beter aansluit bij deze stromen.”
Reeds in februari 2016 hebben de vier ROCOV’s in Regio Oost gepleit voor een optimalisatie van de
lijnennetten met een betere afstemming op de vervoersstromen. In tegenstelling tot de opvatting van
Gedeputeerde Staten hoeft dit niet te leiden tot een andere concessie indeling. Afstemming en
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duidelijke afspraken tussen de vervoerders over het over en weer accepteren van elkaars
vervoerbewijzen biedt hiervoor een oplossing, terwijl ook de helaas enige jaren geleden afgeschafte
sterabonnementen tegemoetkwamen aan het overschrijden van concessiegrenzen!
M.b.t. het onderwerp “Omvang concessie”, waarin gesteld wordt dat om een concessie interessant te
houden voor inschrijvers grotere regio’s nodig zijn, merken wij het volgende op:
Ook wij gingen ervan uit dat grotere concessies interessanter zouden zijn voor de vervoerders, doch
uit het zojuist verschenen rapport “Een kwestie van gunnen” (zie bijlage) van de Federatie
Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) wordt gepleit voor kleinere concessies met een korte looptijd
met ruimte voor flexibiliteit, tussentijdse herziening en extra experimenteerruimte voor innovatie. Dit
staat haaks op de voorgenomen aanpak in Regio oost met juist grotere concessies met een lange
looptijd en een beperkte rol voor de vervoerder buiten het traditionele vastnet.
T.a.v. het gestelde onder vraagstuk 2 omtrent het scheppen van ruimte voor het flexnet wil het
ROCOV nadrukkelijk stellen, dat wij pleiten voor gebiedsgebonden OV teneinde de feedering op
sterke buslijnen c.q. de regionale treindiensten te garanderen. De toevoer van reizigers uit het zgn.
landelijk gebied is essentieel voor het in stand houden van een samenhangend OV netwerk! Wanneer
de OV-vervoerder afhankelijk wordt van vervoersinitiatieven van derden, mist deze de garantie van
“aanvoer” van reizigers! Daarnaast ontbreekt dan een partij die de regie voert voor een
samenhangend netwerk, hetgeen voor de reiziger HERKENBAAR en EENDUIDIG dient te zijn.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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