Onderwerp:

Reactie op de Nota van Uitgangspunten Aanbesteding OV-concessies
Flevoland/Gelderland/Overijssel 2020 e.v.
De herziene Nota van Uitgangspunten en onderliggende documenten zijn op 22 februari
2018 aangeboden.

Geachte leden van de commissie BOC van de provincie Gelderland,
De gezamenlijke ROCOV’s in Regio Oost (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Twente) zijn
zeer teleurgesteld over de inhoud van de herziene Nota van Uitgangspunten Concessies
IJssel-Vecht, Rijn-Waal en Berkel-Dinkel, daar, op een paar kleine detailpunten na, de
Colleges van Gedeputeerde Staten niet dan wel onvoldoende ingaan op onze
kanttekeningen en bezwaren, verwoord in ons schrijven met kenmerk RGS674 d.d. 22
december 2017, tegen de zeer forse wijzigingen voor het Openbaar Vervoer in de drie
provincies.
Naast onze opmerkingen en bezwaren in bovengenoemde brief, die u als bijlage aantreft,
willen wij de volgende onderwerpen nogmaals onder uw aandacht brengen:
•
•
•
•

De nieuwe concessie-indeling
De inhoud van de concessies
De positie van de maatwerkoplossingen
De bestuurlijke verantwoordelijkheden.

De nieuwe concessie-indeling
De ROCOV’s staan niet afwijzend tegenover kleinschalige aanpassingen van de huidige
concessiegebieden, maar vragen zich af welke problemen met de voorgestelde rigoureuze
herindeling worden opgelost. In de nota Resultaat Verkenning wordt op pagina 4
aangegeven dat de huidige concessiegrenzen niet goed aansluiten op bestaande
vervoersstromen en daarbij worden de steden Arnhem en Zwolle genoemd. Hierop hebben
de ROCOV’s in het verleden ook gewezen en oplossingen aangedragen.
Tegenover de beoogde voordelen voor Arnhem en Zwolle ontstaan in het Gelderse nadelen
voor de reizigersstromen rond Apeldoorn, Doetinchem en in de FoodValley!
Met betrekking tot de positie van het spoorvervoer wordt een ambivalente houding
ingenomen. De Valleilijn wil men apart blijven aanbesteden, onlangs gegunde lijnen in de
provincie Overijssel blijven voorlopig aparte concessies en een deel van het regionale spoor
wordt opgenomen in de nieuwe concessies! Gelet op de ervaringen in Gelderland en het

gegeven dat de spoorlijnen de grote “dragers“ vormen van het regionale vervoer
(busdiensten feederen op het spoor, tariefintegratie!) zijn de ROCOV’s grote voorstander van
het onderbrengen van de regionale spoorverbindingen in de nieuwe concessies en wel
zodanig dat een lijn in z’n geheel tot dezelfde concessie behoort.
Het zal duidelijk zijn dat wij opteren voor zgn. multimodale concessies, waarin zoveel
mogelijk vormen van (OV-)vervoer zijn ondergebracht teneinde voor de reiziger
ketenmobiliteit (de reis van deur tot deur) tot stand te brengen d.m.v. een samenhangend
netwerk van verbindingen!

De inhoud van de concessies
De ROCOV’s in Oost ondersteunen de keuze voor gebiedsconcessies boven
netwerkconcessies. Deze keuze mag echter niet leiden tot een te grote vrijblijvendheid bij de
vervoerders en het laten vallen van grote gaten in het netwerk. Gelet op de onduidelijkheid
hierover in de NvU (zie de term ontwikkellijnen of C-lijnen) opteren de ROCOV’s voor het
systeem BASISNET zoals wordt toegepast in de provincies Drenthe en Groningen.
Dit basisnet zorgt voor een gegarandeerde OV-voorziening op alle dagen van de week
tussen 7.00 en 23.00 uur, waarbij de frequentie kan fluctueren aan de hand van de vraag
(bv. overdag een kwartier / halfuurdienst en na 19.00 uur een uursdienst). In de huidige
concessie is vastgelegd dat tijdens de looptijd van 10 jaar er geen wijziging in de bediening /
routevoering mag worden aangebracht teneinde de inwoners een garantie te geven dat men
bij de keuze van woonomgeving en voorzieningen (denk aan scholen voor de kinderen!)
hierop kan rekenen.
De beide Statencommissies van Drenthe en Groningen hechten zeer aan deze toezegging
(erkennen Basisnet als NUTS-voorziening) en hebben daarvoor ook de financiële middelen
ter beschikking gesteld!
Bij de multimodale concessies en de pure bus-concessies behoren naar de mening van de
ROCOV’s niet alleen de spoor- en buslijnen, maar ook de zgn. maatwerkoplossingen (in de
Gelderse OV-visie aangeduid met Flexnet!). De reden waarom de ROCOV’s heel
nadrukkelijk opteren voor opname van het totale concept aan modaliteiten, is gelegen in het
feit, dat daardoor een samenhangend netwerk blijft bestaan, hetgeen voor de reiziger een
absolute must is voor zijn of haar ketenreis. Hierin zien de ROCOV’s zich gesteund door het
Regeerakkoord 2017 – 2021 (paragraaf 3.2 Mobiliteit, pagina 39/40): “We passen wet- en
regelgeving aan zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer
(‘mobility as a service’) kunnen aanbieden. Provincies en vervoerregio’s die met nieuwe
vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren,
krijgen daarvoor de ruimte.”

De positie van de maatwerkoplossingen
De Colleges van GS blijven halsstarrig vasthouden aan de definities van Openbaar Vervoer
uit de Wet Personenvervoer 2000, terwijl zoals hierboven aangegeven de Rijksoverheid juist
ruimte schept voor verruiming! Deze ruimte is zelfs voordat het Rijk dit mogelijk maakte, in
den lande bij diverse aanbestedingen benut en heeft niet tot juridische consequenties geleid!
Het grote voordeel hiervan is dat een concessiehouder verantwoordelijk wordt voor het
aanbieden van diverse vormen van vervoer, waardoor ingespeeld kan worden op de

ontstane reizigersvraag en er een samenhangend netwerk wordt aangeboden, hetgeen een
must is voor de reiziger! Hierbij is ook de regie in één hand en de concessiehouder kan
daarop aangesproken worden.
Trouwens, er wordt hierbij selectief gewinkeld! De systemen Nachtvlinder en Kolibrie zijn
grotendeels niet VRAAGAFHANKELIJK en rijden niet volgens dienstregeling en vaste route
(expliciete voorwaarden in de WP 2000!)
Mocht toch besloten worden tot onderscheid tussen regulier OV en zgn.
maatwerkoplossingen, dan dient of de overheid of een externe partij de REGIE te voeren.
Opvattingen in de NvU op pagina 10 bij het 2e bolletje: “Om de samenhang tussen
onderdelen van het mobiliteitssysteem te borgen, STIMULEREN de provincies een goede
afstemming tussen openbaar vervoer en maatwerk”.
Verderop wordt opgemerkt : “De regie op het mobiliteitssysteem verdient dan ook bijzondere
aandacht”.
Deze opvattingen zijn voor de ROCOV’s te vrijblijvend en daarom ONACCEPTABEL, daar
de reiziger geen zekerheid wordt geboden dat hij kan rekenen op vervoer!
In dit verband wil ik u wijzen op diverse artikelen in de vakpers, o.a. Verkeersnet, waarin
nadrukkelijk wordt gesteld: “MaaS -projecten hebben een onafhankelijke verbinder nodig” en
de uitspraak van prof. Henk Meurs: “Overheid neem de regie”.
De Colleges van Gedeputeerde Staten verwachten veel heil van marktpartijen voor het
aanbieden van zgn. maatwerkoplossingen (OV-vangnet), maar wensen dit volledig aan de
markt over te laten. Nog afgezien van het belang van het ontsluiten en in de markt zetten van
diensten, vragen wij ons af wat er gebeurt als een “dienst” na 1½ á 2 jaar verliesgevend blijkt
te zijn en de “stekker” eruit wordt getrokken. Wie zorgt er dan voor dat het “gat” opgevuld
gaat worden of wordt de reiziger c.q. de ( dorps)gemeenschap dan “aan z’n lot” overgelaten?
Het ROCOV Gelderland heeft weinig vertrouwen in de nieuwe maatwerkoplossingen en
wordt daarin gesterkt door het evaluatierapport van de in de afgelopen jaren gehouden pilots
op basis van de OV-visie!
Momenteel heeft de provincie Gelderland (een deel van) het OV-vangnet ondergebracht bij
de in regio’s samenwerkende gemeenten (gemandateerd middels samenwerkingsovereenkomsten). Het OV-vangnet wordt gecombineerd met vormen van doelgroepenvervoer. In een
aantal regio’s verloopt het doelgroepenvervoer moeizaam en dreigt de regionale
samenwerking in het gedrang te komen met negatieve gevolgen voor het OV-vangnet. Een
centrale regie, juist voor het OV-vangnet is dan ook een voorwaarde die naar de mening van
de ROCOV’s als “harde” voorwaarde dient te zijn opgenomen in de NvU.
Het zal u duidelijk zijn dat de ROCOV’s grote zorgen hebben voor het bereikbaar c.q. mobiel
houden van de inwoners en bezoekers van de provincies.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid
Ondanks de gekozen lijn in de Nota van Uitgangspunten om de concessies gezamenlijk in
de “markt” te zetten, waarbij twee van de drie concessies zelfs over het grondgebied van drie
resp. twee provincies zijn gelegen, wenst elke provincie zijn eigen mobiliteitsbeleid te kunnen
ontwikkelen en realiseren! De ROCOV’s zetten grote vraagtekens bij dit uitgangspunt en
vragen zich af hoe dit in de praktijk zal gaan werken.

Concessie IJssel-Vecht beslaat in dit voornemen drie provincies met dus één OVconcessiehouder, die voor de uitvoering met drie verschillende beleids- en financiële kaders
te maken gaat krijgen. Daarnaast worden er volgens het voorstel van GS in elke provincie
eigen invullingen aan het maatwerk gegeven (zo krijg je min of meer concessies binnen een
concessie).
Op pagina 16 van de NvU wordt o.a. gesteld dat provincies hiervoor
samenwerkingsovereenkomsten zullen sluiten. Dit is voor de ROCOV’s onvoldoende en
biedt geen garantie dat de reiziger, reizend in een concessie, bij het overgaan van de
provinciegrens niet met andere voorwaarden wordt geconfronteerd. Hoe overzichtelijk wilt u
het hebben? Wat was ook alweer het probleem om tot deze gezamenlijke aanpak te komen?
Om de beleidsuitgangspunten en de regievoering van deze grootschalige concessies ter
hand te nemen dient naar de mening van de ROCOV’s een gezamenlijk orgaan in het leven
te worden geroepen, dat adequaat invulling kan geven aan een voor de reiziger begrijpelijke
en homogene provinciegrensoverschrijdende reis.
Uit mondelinge contacten wordt ons steeds verzekerd dat deze gezamenlijke aanpak wordt
gedaan in het belang van de reiziger!
Om dit waar te maken dient naar onze mening te worden voldaan aan de door ons hierboven
geschetste voorwaarden teneinde de reiziger een samenhangend en betrouwbaar netwerk
van vervoersvormen te bieden voor zijn / haar ketenreis!

Arnhem, 23 maart 2018.
Namens het ROCOV Gelderland,

Ben Mouw, voorzitter.
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Betreft: Advies inzake Concept Nota van Uitgangspunten aanbesteding OV-concessies

Arnhem/Lelystad/Zwolle, 22 december 2017

Geachte mevrouw Bieze en de heren Meijer en Boerman,
In de loop van 2020 dienen enkele OV-concessies in Oost-Nederland opnieuw te zijn aanbesteed. De
voorbereidingen daarvoor zijn reeds van start gegaan. De nieuwe aanbestedingen grijpen de
provincies, zoals ook al verwoord in de Startnotities nieuwe aanbestedingen (april 2017), aan om te
onderzoeken of het zinvol is de huidige concessies zowel qua indeling als inhoud aan te passen aan
nieuwe ontwikkelingen. De samenwerkende ROCOV’s in Oost (ROCOV’s Flevoland, Gelderland,
Overijssel en Twente) ondersteunen u in deze gedachtegang. Zij hebben u reeds in februari 2016 een
notitie over Optimalisering van Concessies in Oost toegestuurd waarin suggesties worden gedaan om
tot betere concessies te komen.
De hierboven genoemde onderzoeken hebben inmiddels hun eerste vruchten afgeworpen. Deze zijn
in een door de provincies gezamenlijk opgestelde Concept Nota van Uitgangspunten Aanbestedingen
OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel (concept NvU) opgenomen. In deze concept NvU
formuleren de provincies, opdrachtgevers voor het OV, de kaders wat betreft beleid en financiën voor
de nieuwe concessies. De concept NvU is er tevens op gericht om de concessies beter te laten
aansluiten op de vervoerstromen en op hedendaagse en nog te verwachten ontwikkelingen m.b.t.
nieuwe vervoersystemen, ICT- en technische vernieuwingen en verduurzaming van het OV. De
definitieve concept NvU gebruikt u als onderlegger voor de Programma’s van Eisen, waarin
gedetailleerder zal worden ingegaan op de in de concept NvU geschetste uitgangspunten.

Aan de ROCOV’s in Oost is deze concept NvU ter advisering voorgelegd. De samenwerkende
ROCOV’s in Oost willen graag hierop ingaan, mede vanwege het belang van de concept NvU voor de
nog op te stellen Programma’s van Eisen (PvE) voor nieuwe aanbestedingen. Ook daarover zullen de
ROCOV’s t.z.t. op grond van de Wp2000 een advies uitbrengen.
In tegenstelling tot de startnotities over de aanbesteding van de concessies in de Regio Oost hebben
de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel bij de concept NvU gekozen voor een
gemeenschappelijke adviesaanvraag betreffende één voor alle betrokken ROCOV’s gelijkluidende
nota. Dat vinden de ROCOV’s een goede aanpak. De ROCOV’s zouden graag zien dat deze
gedragslijn voor alle Regio Oost zaken gehanteerd wordt.
Hieronder geven de ROCOV’s hun gezamenlijke reactie en/of advies op/over de diverse onderdelen
en aspecten uit de concept NvU. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de indeling van de
concept NvU. Hierbij betrekken de ROCOV’s de eerder uitgebrachte adviezen inzake de Startnotitie
nieuwe aanbestedingen. Na een paar algemene opmerkingen in hoofdstuk A gaan de ROCOV’s in de
hoofdstukken B, C, D en E dieper in op een viertal hieronder genoemde in de concept NvU
omschreven hoofdkeuzes:
• De nieuwe concessie-indeling
• De inhoud van de concessies
• De positie van de maatwerkoplossingen
• De bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Daarbij geven de ROCOV’s aan met welke punten zij het eens zijn en op welke punten de mening van
de ROCOV’s afwijkt van die van de provincies. De ROCOV’s komen voorts met aanvullingen op een
aantal in de concept NvU aangesneden punten en voegen nieuwe suggesties toe die wij missen.
A. Algemeen
Reizigersbelangen
De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel kennen momenteel een groot aantal concessies.
Onderling verschillen deze concessies vaak sterk van elkaar (uiteenlopend van lijnconcessie tot
multimodale concessie). De ROCOV’s zijn het met u eens dat meer eenheid hierin voor zowel u als
opdrachtgever, maar ook voor de reiziger grote voordelen kan hebben. In de concept NvU noemt u
verder een groot aantal recente (beleids)ontwikkelingen die u bepalend acht voor de hoofdopgaven
van de nieuwe OV-concessies. De ROCOV’s zijn het op zich met deze opsomming en de daaruit
voortkomende hoofdopgaven eens, maar missen een duidelijke verwijzing naar de reizigers zelf, de
klanten van het OV. Bij de beleidsuitgangspunten moeten de bestaande en potentieel nieuwe reizigers
een centrale rol spelen. In de concept NvU komen reizigersaspecten onvoldoende uit de verf. Zo komt
het woord reiziger maar één keer voor. Dat doet vermoeden dat de concept NvU niet is opgesteld
vanuit het perspectief van de reiziger en het streven de positie van het openbaar vervoer in het totale
mobiliteitsbeleid te versterken. Daar is een betere onderbouwing voor nodig en meer ambitie dan nu
blijkt uit de concept NvU. Er wordt te vaak in de concept NvU verwezen naar de op basis hiervan uit te
werken PvE’s voor de nieuwe concessies. Daardoor is de concept NvU te vaag en vrijblijvend. Met
meer aandacht voor de reizigers waren mogelijk andere keuzes gemaakt in de nota.
De reizigersbelangen komen ook aan de orde in paragraaf 3.2 (pagina 39/40, Mobiliteit) van het
regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst. Het gaat om de volgende passage: “Het
openbaar vervoer moet in alle delen van Nederland een goed alternatief zijn voor de auto. Het belang
van de reizigers staat daarbij voorop. Die moeten snel en comfortabel van A naar B kunnen reizen.
Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluitingen op fiets, taxi en auto en
een veilig en gemakkelijk betaalsysteem.” Deze passage slaat de spijker op zijn kop. De ROCOV’s
hopen dat de provincies in Oost zullen handelen in de geest van dit goede voornemen van de
Rijksoverheid om samen hieraan gestalte te geven.
Doelstellingen nieuwe concessies vanuit reizigersperspectief
De ROCOV’s in Oost herkennen zich grotendeels in de door de provincies geformuleerde
doelstellingen. Zij missen echter enkele, voor de reizigers van belang zijnde aspecten waarvan zij van
mening zijn dat deze in de definitieve Nota van Uitgangspunten een plek dienen te krijgen:

•

•

•

•
•

•

Niet alleen het (nog te definiëren) kernnet dient voor de reizigers betaalbaar te zijn, dat moet
uiteraard ook voor vervangende en aanvullende flexibele vervoersystemen zo zijn, zodat men
tegen aanvaardbare kosten “van deur tot deur” of in ieder geval van “halte tot halte” kan
reizen;
Het OV en de aanvullende flexibele vervoersystemen dienen beide voor iedereen toegankelijk
te zijn en te voldoen aan redelijke eisen van betrouwbaarheid/zekerheid, betaalbaarheid,
veiligheid en vindbaarheid via één helder informatiesysteem waarin alle modaliteiten (OV en
aanvullende vervoersystemen) zijn opgenomen. Dat informatiesysteem kan toegankelijk
gemaakt worden in reisplanners als 9292 op internet en in apps;
Het OV en de aanvullende mobiliteitssystemen moeten een samenhangend netwerk vormen.
Daarbij is een goed georganiseerde reisketen en een daarop gebaseerde inrichting van het
aanbod van OV en aanvullende vervoersystemen een must. Het is zeer wenselijk dat er een
vorm van centrale regie over OV en aanvullend flexibel vervoer in de nieuwe concessies wordt
opgenomen;
Ook zien de ROCOV’s graag de wens voor één loket ten behoeve van klachtenafhandeling,
communicatie en (reis)informatie opgenomen. Bij de reisinformatie is het een vereiste dat het
loket informatie kan geven over zowel het OV als de aanvullende mobiliteitssystemen;
Ook missen de ROCOV’s de wil om met daadwerkelijke oplossingen te komen voor reeds nu
bestaand concessiegrensoverschrijdend openbaar vervoer in de vorm van nieuwe
reisproducten. Het bestaande THO moet worden verbeterd en uitgebreid tot één overzichtelijk
tariefsysteem. De scope van tariefintegratie in het kader van het THO moet niet alleen beperkt
blijven tot het OV. Om tot een transparant tariefsysteem te komen is het zaak daarbij ook de
tarieven van de aanvullende mobiliteitssystemen te betrekken;
Een ander aspect dat wij missen is dat vanuit de reiziger bekeken de herindeling alleen zin
heeft als deze leidt tot snellere verbindingen, betere netwerken en minder overstappen voor
reizigers. Deze voordelen zouden moeten leiden tot meer passagiers dan nu het geval is.

B. De nieuwe concessie indeling
Indeling concessiegebieden (trein en bus)
Er zijn 4 scenario’s onderzocht. De provincies hebben gekozen voor het scenario om stapsgewijs te
komen tot drie concessies (Noord, Oost en Zuid). Op deze keuze is de concept NvU gebaseerd. De
ROCOV’s in Oost staan niet afwijzend tegenover (kleinschalige) aanpassingen van de huidige
concessiegebieden, maar vragen zich af welke problemen met de voorgestelde rigoureuze herindeling
worden opgelost. In de nota Resultaat Verkenning wordt op pagina 4 aangegeven dat de huidige
concessiegrenzen niet goed aansluiten op bestaande vervoersstromen en daarbij worden de steden
Arnhem en Zwolle genoemd. In de nota Samenwerking en optimalisering concessies Oost hebben de
vier samenwerkende ROCOV’s in Oost hier ook op gewezen, maar daarvoor zijn in de praktijk
oplossingen te bedenken c.q. zijn er al getroffen door vervoerders.
Het voorstel van de drie Colleges van GS gaat uit van een indeling in drie concessie gebieden, t.w.
Noord, Oost en Zuid. Daar de concessies Veluwe en Midden Overijssel in 2020 aflopen, dient in het
voorjaar van 2018 de voorbereiding voor de aanbesteding te starten. Daar de data van de concessies
niet synchroon lopen, zullen er tot het jaar 2032 (afloop van de op 10 december 2017 gestarte
treinconcessies in Overijssel) verschillen blijven bestaan, hetgeen de duidelijkheid voor de reiziger niet
zal bevorderen, nog afgezien van de vele tijdelijk te treffen maatregelen!
De positie van de stadsdienst Lelystad moet zo snel mogelijk duidelijk worden. Naar de mening van de
ROCOV’s in Oost is het logisch dat de stadsdienst Lelystad onderdeel gaat uitmaken van een grotere
concessie. Dit is niet een kernpunt, want het gaat niet om een grote concessie, maar uit hoofde van
de samenhang is integratie van de stadsdienst Lelystad in een omringende concessie gewenst.
Met betrekking tot de positie van het spoorvervoer nemen de provincies een ambivalente houding
aan. De Valleilijn wil men apart blijven aanbesteden, onlangs gegunde lijnen blijven voorlopig een
aparte concessie en een deel van het regionale spoor wordt opgenomen in de nieuwe concessies.
De ROCOV’s zijn voorstander van het onderbrengen van de regionale spoorverbindingen in de
nieuwe concessies, en wel zodanig dat een lijn in z’n geheel tot eenzelfde concessie behoort. Helaas
is dat vanwege de getrokken nieuwe concessiegrenzen deels niet mogelijk. Mochten er in concessies

verschillende vervoerbedrijven komen voor bus resp. trein dan dienen de provincies zorg te dragen
voor goede afstemming van beide vervoersystemen op elkaar (inclusief tarieven).
Het blijft derhalve verstandig te bezien of de regionale spoorlijnen die nu nog in aparte concessies zijn
ondergebracht, mettertijd ook deel kunnen gaan uitmaken van multimodale concessies. Daarbij gaat
het om de Vechtdallijnen, Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede.
Een praktische opmerking is nog dat de in de concept NvU opgenomen kaarten onvoldoende duidelijk
zijn. De ROCOV’s zouden graag zien dat in de NvU grotere kaarten worden opgenomen, waarin de
nieuwe concessiegrenzen duidelijk zichtbaar zijn en waarin in ieder geval ook de hoofdassen (trein en
bus) en sterke lokale en regionale buslijnen duidelijk zijn ingetekend.
Omvang van de concessies
Op pagina 6 van de nota Resultaat Verkenning wordt gesteld dat bepaalde gebieden m.n. MiddenOverijssel en Rivierenland dusdanig klein zijn dat een aantal van de huidige vervoerders niet op de
aanbesteding van deze (concessie)gebieden zal inschrijven. Er zijn naar ons weten geen signalen van
de huidige vervoerder hierover vernomen (Rivierenland is trouwens onderdeel van de veel grotere
concessie Achterhoek-Rivierenland inclusief 4 treindiensten!). Kleine concessies kunnen een middel
zijn om nieuwe spelers op de OV-markt binnen te halen. In het white paper van de Federatie
Mobiliteitsbedrijven Nederland Een kwestie van gunnen wordt ook op het aspect rond omvang en
inhoud van concessies ingegaan. Een beperkt volume van een concessie hoeft dus niet per definitie
een handicap te zijn voor voldoende goede inschrijvingen. Maar een concessie met weinig en
vermoedelijk afnemend volume en met ook nog eens een geringe interne samenhang, biedt een
weinig aanlokkelijk perspectief voor vervoerders en reizigers. Dat lijkt het lot van de concessie Midden
Overijssel gezien de – door het ROCOV Overijssel in eerdere adviezen aangevochten – plannen van
de provincie Overijssel met deze concessie voor 2020 en later. In het geval van Midden Overijssel is
het om redenen van efficiency en optimalisering van netwerken begrijpelijk dat nader wordt bekeken
hoe deze concessie in samenhang met de omliggende concessies het beste kan worden ingebed in
één of meer nieuwe concessies.
Optimalisering lijnennet
Optimalisering van het lijnennet (sneller en meer directe verbindingen) zou een reden kunnen zijn de
concessies anders in te richten dan nu het geval is. Daarbij kan het een voordeel zijn dat de grote
steden in één concessie komen te liggen. Het gaat dan om Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Tiel,
Harderwijk, Doetinchem, Zutphen, Enschede, Hengelo, Almelo, Deventer, Zwolle, Kampen en
Lelystad. Dat maakt het mogelijk deze steden te voorzien van een optimaal stads- en
agglomeratienetwerk. Dat schept de voorwaarden voor betere bereikbaarheid per OV, voor minder
autoverkeer door meer bundeling via het OV, en voor het (sneller) realiseren van meer duurzaamheid.
In dat opzicht biedt de voorgestelde herindeling een potentiële vooruitgang voor de steden Arnhem,
Harderwijk, Enschede, Deventer en Zwolle. Deze potentiële voordelen worden echter in de concept
NvU niet zichtbaar gemaakt. Voor Apeldoorn en Doetinchem lijkt er eerder sprake van achteruitgang
dan vooruitgang. Het is onvermijdelijk dat een systeemwijziging winnaars en verliezers oplevert, maar
bij de complexe systeemwijziging die hier aan de orde is, moet wel van te voren duidelijk zijn voor alle
betrokken partijen dat per saldo de voordelen duidelijk groter zijn dan de nadelen. Daarin is de
concept NvU niet geslaagd door te grote algemeenheid en te weinig concrete uitwerking.
Naast stedelijke en agglomeratie netwerken zijn er ook nog de verbindende langere afstandslijnen
tussen de genoemde steden. Hier speelt de trein een dominante rol, aangevuld door een aantal
buslijnen als Zwolle-Apeldoorn, Apeldoorn-Arnhem, Enschede-Doetinchem en Lelystad-Harderwijk. In
de huidige situatie liggen al deze lijnen in twee concessies. Bij de voorgestelde herindeling zijn dat
nog de lijnen Apeldoorn-Arnhem en Enschede-Doetinchem, aangenomen dat Doetinchem in Zuid
komt te liggen (de kaarten in de concept NvU blinken niet uit in duidelijkheid). Dat lijkt wel een
verbetering, maar daarvan is alleen maar sprake als de doortrekking van de lijnen die in één
concessie komen te liggen, verder dan de eindhalte “Station” toegevoegde waarde heeft. Vooral in
Zwolle lijkt dat wel het geval te kunnen zijn. De concept NvU gaat echter niet in op dit onderwerp.
Het strekken van lijnen kan een positief effect hebben op het functioneren van de langere
afstandslijnen. Men dient dit middel echter wel "met verstand" te gebruiken; het overslaan van haltes
op een route geeft vaak slechts zeer beperkte tijdwinst maar kan voor een groot aantal reizigers juist
tot een grote toename van de reistijd van deur tot deur leiden.

Nieuwe problemen volgen oude problemen op
Een herindeling van de concessiegebieden biedt een oplossing voor huidige problemen, maar schept
vervolgens wel weer nieuwe! Elke indeling blijft dus arbitrair. Ook in de nieuwe indeling blijven
concessiegrensoverschrijdende buslijnen en spoorverbindingen bestaan. Dat is op zich niet
onoverkomelijk, als de reizigers daar niet of nauwelijks iets van merken. De ROCOV’s roepen de
provincies dan ook sowieso op om oplossingen te bieden m.b.t. concessiegrensoverschrijdende lijnen;
ook met aangrenzende provincies en met Duitsland. Omdat in de concept NvU elke verwijzing naar
oplossingen hiervoor ontbreekt doen de ROCOV’s u een suggestie aan de hand: biedt – zoals dat nu
al gedeeltelijk gebeurt via het THO – reisproducten aan die integraal geldig zijn. Is dat goed geregeld
dan zijn concessiegrenzen van minder belang. Daarom zijn de ROCOV’s warme voorstanders van de
herinvoering van interoperabele reisproducten zoals de (vroegere) sterabonnementen die, i.t.t. de
Altijd Vrij abonnementen in het THO, geen last hebben/hadden van concessiegrenzen. Laat a.u.b.
geen “knips” ontstaat bij de nieuwe concessiegrenzen. De ellende die het eerder kunstmatig knippen
van lijnen teweegbracht is nog steeds niet overal verzacht, laat staan helemaal weggenomen.
Naast het gegeven dat er ook reizigersstromen zijn buiten de drie provinciegrenzen (denk bv. aan
Amersfoort vanuit West- en Noord-Veluwe; Noord-Brabant en Limburg richting Nijmegen;
verbindingen met Drenthe en met het Duitse grensgebied binnen de Euregio’s; etc.) zullen er door de
voorgestelde concessie-indeling, met name binnen Gelderland, nieuwe “breuken” ontstaan in
reizigersstromen en wel rond Apeldoorn, Doetinchem en in de FoodValley!
Gezien de vorige twee opmerkingen vinden de ROCOV’s dat in de NvU meer aandacht gewenst is
voor de nadelen van de herindeling en de wijze waarop die nadelen kunnen worden weggenomen of
gereduceerd.
C. De inhoud van de concessies
Gebiedsconcessies
De ROCOV’s in Oost ondersteunen de keuze voor gebiedsconcessies boven netwerkconcessies.
Deze keuze mag echter niet leiden tot een te grote vrijblijvendheid bij de vervoerders en het laten
vallen van grote gaten in het netwerk. Bij een gebiedsconcessie moeten niet alleen door de provincies
de hoofdassen en de sterke lokale en regionale lijnen worden benoemd en/of vastgelegd, maar zal
tevens de rol van ontwikkellijnen en spelregels hoe met deze lijnen om te gaan moeten worden
vastgelegd. Gezien de vaagheid van de concept NvU op dit punt en het belang van dit punt achten de
ROCOV’s het gewenst dat al in de concept NvU de hoofdlijnen van de spelregels die voor de
ontwikkellijnen gaan gelden worden geschetst. In het Programma van Eisen kan vervolgens een meer
gedetailleerde uitwerking gestalte krijgen. Hierop gaan wij verder in bij hoofdstuk D.
Multimodale concessies
In de nota Resultaat Verkenning wordt op pagina 9 ingegaan op de positie van het spoorvervoer,
waarover op dit moment grote verschillen bestaan tussen Gelderland en Overijssel. M.u.v. de huidige
Valleilijn maken de overige spoorlijnen in Gelderland deel uit van de concessies AchterhoekRivierenland en regio Arnhem Nijmegen. In Overijssel is min of meer een omgekeerd beeld te zien;
daar is m.u.v. de ZHO-lijn (onderdeel multimodale concessie Twents) sprake van aparte concessies.
Dit betreft de Vechtdallijnen en de per 10 december gestarte verbindingen Kampen-Zwolle en ZwolleEnschede!
Gelet op het gegeven dat de spoorlijnen de grote “dragers” zijn van het regionale vervoer en de
busdiensten hierop “feederen” zijn de ROCOV’s grote voorstander van zgn. multimodale concessies
en dit geldt wat ons betreft dus ook voor de Valleilijn (Ede-Wageningen – Amersfoort) in tegenstelling
tot de opvatting hierover op pagina 10 van de concept NvU. Gezien het Regeerakkoord 2017-2021
Vertrouwen in de toekomst (paragraaf 3.2 Mobiliteit, pagina 39/40) is de Rijksoverheid voornemens
om sprinterdiensten op het hoofdrailnet toe te voegen aan regionale OV-concessies om zo tot een
regionaal geïntegreerd aanbod van trein, (tram/metro) en bus te komen. Dit voornemen benadrukt de
belangrijke positie van het spoor in de toekomstige aanbestedingen.
Het was mooi geweest als de provincies bij de onlangs gegunde spoorconcessies rekening hadden
kunnen houden met mogelijke aanpassing/herindeling van concessiegebieden in de nabije toekomst.
Het is echter wel een stap in de goede richting dat ingaande 10 december 2017 het dubbele

opstaptarief is vervallen bij een overstap van bus op trein (en omgekeerd) bij de Vechtdallijnen en de
lijnen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. De ROCOV’s van Twente en Overijssel hebben hierover
een positief advies uitgebracht. Hierdoor krijgen de reizigers een belangrijk tariefvoordeel dat zij ook
zouden hebben gehad als de genoemde treinverbindingen deel hadden uitgemaakt van een
multimodale concessie.
Bij de multimodale concessies en de pure bus-concessies behoren naar de mening van de ROCOV’s
niet alleen de spoor- en buslijnen, maar ook de zgn. maatwerkoplossingen (in de Gelderse OV visie
aangeduid met Flexnet!). De reden waarom de ROCOV’s heel nadrukkelijk opteren voor opname van
het totale concept aan modaliteiten, is gelegen in het feit, dat daardoor een samenhangend netwerk
blijft bestaan, hetgeen voor de reiziger een absolute must is voor zijn of haar ketenreis. Ook hierin zien
de ROCOV’s zich gesteund door het Regeerakkoord 2017 – 2021 (paragraaf 3.2 Mobiliteit, pagina
39/40): “We passen wet- en regelgeving aan zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en
vraaggericht vervoer (‘mobility as a service’) kunnen aanbieden. Provincies en vervoerregio’s die met
nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren,
krijgen daarvoor de ruimte.”
Netwerk, lijnennet en ketenmobiliteit concreter aangeven in NvU
Hoofdassen, sterke lijnen en ontwikkellijnen dienen samen een logisch netwerk te vormen. Een
concessie is een exclusief recht. Indien ontwikkellijnen worden omgezet in maatwerkoplossingen en
“maatwerkvervoerders” in een concessiegebied worden toegelaten, dan vraagt dat mogelijk om een
wetswijziging. Maar zoals in het vorige punt al is aangegeven ziet de regering dat ook in. Dat kan
hangende de nieuwe wetgeving wellicht tot praktische oplossingen leiden. Bij een concessie moeten
minimale eisen voor ketenmobiliteit geformuleerd zijn. Verder is het van belang dat ook een
omgekeerde ontwikkeling mogelijk is: dat maatwerk weer kan worden omgezet in regulier openbaar
vervoer. Daarvoor zullen regels in het PvE opgenomen moeten worden.
In de concept NvU moet meer helderheid komen over het concrete lijnennet van de hoofdassen de
sterke lokale en regionale lijnen en de ontwikkellijnen. De continuïteit van de ontwikkellijnen en de
kwaliteit van de eventuele vervangende mobiliteitsopties komen er in de concept NvU bekaaid vanaf.
De reizigers die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van dit soort lijnen voor bijvoorbeeld de
feederfunctie op het kernnet, dreigen in de kou te komen staan. De concept NvU biedt hen te weinig
zekerheid voor het adequaat voorzien in hun mobiliteitsbehoefte. Het is een verwaarlozing van het
nutskarakter dat het OV eigen zou moeten zijn.
Flexibiliteit versus zekerheid
Flexibele concessies liggen voor de hand gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Dan moeten
tussentijdse aanpassingen mogelijk zijn. De ROCOV’s in Oost zijn tegen een afbraakconcessie met
steeds minder DRU’s (vooral bij de ontwikkellijnen). Stabiliteit is vereist (zie ook opmerking hierboven
wat betreft de positie van de hoofdassen en sterke lijnen). Voor de ontwikkellijnen is het van belang
dat er geen ratjetoe aan ongecoördineerde (lokale) initiatieven gaat ontstaan en dat de vervoerders
(concessiehouders) de vereiste regie kunnen voeren. Daarbij moeten zij ook de gelegenheid krijgen
zelf publiek vervoer uit te voeren of onder hun regie uit te besteden. Het is prima een overlegstructuur
op te zetten van provincies, vervoerders en gemeenten, maar een integrale benadering vereist dat de
provincies de eindverantwoordelijkheid niet overlaten aan gemeenten en particuliere initiatieven als
het om publiek vervoer gaat. Ook bij flexibele concessies is de borging van de samenhang van het
netwerk van regulier OV en publiek OV een sine qua non.
De provincies stellen een categorisering van lijnen voor om de reiziger (en wellicht ook vervoerder)
meer zekerheid te bieden. Deze indeling in 3 soorten lijnen (hoofdassen, sterke lokale en regionale
lijnen en ontwikkellijnen) is volgens de ROCOV’s acceptabel, met als aantekening dat vooral de
ontwikkellijnen veel vragen oproepen (zie verder hoofdstuk D).
Positie scholierenlijnen in concessies niet aantasten
Vervoer van scholieren en studenten neemt in de hele regio Oost een dominante positie in. De focus
op scholieren en studenten mag er niet toe leiden dat het OV voor andere groepen passagiers als
ouderen, forenzen, sociaal/recreatiefvervoer, mensen met een functiebeperking, etc. onaantrekkelijk
wordt. Hier liggen juist groeikansen.

De in de concept NvU genoemde mogelijkheid om eventueel de scholierenlijnen uit het OV te halen
en om te zetten in besloten vervoer dat valt onder de verantwoordelijkheid van de scholen, achten wij
in principe ongewenst. Dat leidt tot een verschraling van het OV aanbod, vooral op het platteland waar
het OV toch al onder druk staat.
Duurzaamheid
Verduurzaming van concessies is vanuit reizigersperspectief niet het belangrijkste punt uit de concept
NvU. Het kan gunstig zijn voor het imago van het OV. Maar verduurzaming is wel een financieel risico
doordat er nog niet over de hele linie sprake is van een gerijpte technologie. Het is daarom belangrijk
in de concept NvU op te nemen dat eventuele financiële tegenvallers niet zullen worden afgewenteld
op de passagiers in de vorm van hogere tarieven en/of een lager voorzieningenniveau.
Eerder in dit advies hebben de ROCOV’s al aangegeven dat de concept NvU de ambitie moet hebben
meer reizigers te trekken door het OV aantrekkelijker te maken. Dat is niet alleen vanuit
reizigersoogpunt van belang, maar ook vanuit duurzaamheidsoogpunt. Door de gemaakte afspraken
op landelijk niveau zal de verduurzaming van het OV naar stellige verwachting (aanzienlijk) sneller
gaan dan de verduurzaming van het vervoer per auto. In het kader van de verduurzaming is het
daarom zaak een verschuiving te bewerkstelligen van automobiliteit naar OV-mobiliteit. De nieuwe
concessies moeten aan dit transitieproces een bijdrage leveren. Deze ambitie missen wij in de
concept NvU.
Concessieduur
Om in de toekomst alle concessies multimodaal te laten zijn is het van belang dat de provincies,
binnen de grenzen van wat wettelijk mogelijk is, kiezen voor looptijden waarmee het mogelijk is t.z.t.
concessies in elkaar te schuiven. Het op voorhand loslaten van eventuele verlengopties past naar de
mening van de ROCOV’s niet in het streven naar meer multimodale concessies.
De ROCOV’s verzetten zich niet tegen lange concessies (10 jaar of meer), maar achten het dan wel
verstandig om, naast een permanente monitoring, op meerdere momenten het verloop te evalueren
en op basis daarvan de gang van zaken bij te sturen (zie bv. nieuwe concessies in Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag).
Capaciteit op het spoor
Regelmatig komen er signalen uit de spoorsector dat de regionale vervoerders geconfronteerd worden
met capaciteitsproblemen of een ongunstige capaciteitsverdeling op het spoor en het ontbreken aan
regie op het spoor, waardoor zij geen goede dienstregeling kunnen maken (zie bv aansluitingen Tiel
en spoor in Twente). Hierdoor kunnen voor de reizigers ongewenste situaties gaan ontstaan vanwege
een niet goed functionerend spoornetwerk met slechte(re) overstaptijden bij de OV-knooppunten. De
ROCOV’s in Oost adviseren de provincies om samen met het ministerie van I&W regie te nemen
binnen Landsdeel Oost over de spoorsector, om zo een goed OV-netwerk te waarborgen. Daarop
kunnen vervolgens de voorgestelde bus-concessies aantakken.
D. Maatwerkoplossingen nader toegelicht
Concept NvU veel te vrijblijvend bij maatwerkoplossingen
De positie van de ontwikkellijnen en de (ongewenste) gevolgen daarvan beoordelen de ROCOV’s als
een van de zwakke punten van de concept NvU. De concept NvU is op dit punt veel te vrijblijvend
geformuleerd, met het risico dat er grote gaten vallen in het netwerk en de vereiste kwaliteit. Er moet
meer aandacht zijn voor kwetsbare groepen die aangewezen zijn op het OV. De bereikbaarheid van
het kernnet (hoofdassen en sterke lijnen) moet zijn geborgd (feederfunctie), evenals de
bereikbaarheid van cruciale voorzieningen zoals medische instellingen, onderwijsinstellingen,
koopcentra, overheidsinstellingen, etc. Dat kan via regulier OV met grote of kleinere bussen, met
buurtbussen en via arrangementen (publiek vervoer) die in strikte zin geen OV zijn zoals belbussen,
flexbussen en meerijd-initiatieven. Essentieel daarbij is dat wordt uitgegaan van een integrale
benadering, waarbij regulier OV en publiek vervoer op elkaar zijn afgestemd. Het is van groot belang
dat het publiek vervoer voldoet aan bepaalde eisen zoals vindbaarheid (via ov9292 en andere sites),
toegankelijkheid voor iedereen (geen lidmaatschap vereist en bruikbaar voor reizigers met een
functiebeperking), betrouwbaarheid/zekerheid, veiligheid en betaalbaarheid. Dit zijn geen
uitgangspunten die pas in het PvE al of niet aan de orde moeten komen, maar nu al in de concept
NvU.

Mogelijk kunnen de provincies aan de inschrijvende vervoerders de verplichting geven de als
ontwikkellijn gedefinieerde onderdelen van de concessie in eerste instantie proberen te verbeteren en
niet te snel tot afbouw of vervangend maatwerk over te gaan. Bovendien moet voorkomen worden dat
de vervoerders alle energie steken in het alleen maar versterken van de hoofdassen en sterke
lokale/regionale lijnen. De ontwikkellijnen blijven, in de ogen van de ROCOV’s, van belang als feeder
van de hoofdassen en sterke lijnen, maar ook als vervoervoorziening voor bewoners die geen andere
vervoerwijzen ter beschikking hebben. Biedt de inwoners van de provincies meer duidelijkheid over de
invulling van de ontwikkellijnen.
Regie op en Integratie van maatwerkoplossingen in concessies
De samenwerkende ROCOV’s in Oost erkennen dat een deel van de maatwerkoplossingen nu nog
niet als openbaar vervoer valt te definiëren en daarmee niet onder de jurisdictie van de Wet
Personenvervoer 2000 (Wp2000) valt. Maar gezien het Regeerakkoord 2017 – 2021 (paragraaf 3.2.
Mobiliteit, pagina 39/40; zie ook hierboven pagina 6) wordt daaraan gewerkt. Zolang wet- en
regelgeving nog niet zijn aangepast door de rijksoverheid zijn wellicht tussenoplossingen mogelijk,
waardoor een deel van de maatwerkoplossingen wel binnen de geest van de wet vallen en er
specifieke eisen aan deze aanvullende vervoersystemen verbonden kunnen worden. Zo kunnen
eenduidige spelregels voor de vervoeraanbieders en betere waarborgen voor de reizigers ontstaan.
Zoals hierboven al aangegeven (onder doelstellingen nieuwe concessies) vinden de ROCOV’s in Oost
een centrale regie over alle vervoersystemen belangrijk.
Vooralsnog maken de ROCOV’s in Oost zich zorgen over de status van de maatwerkoplossingen,
zeker als deze bestaand regulier OV gaan vervangen bij een te geringe vervoervraag. De in
Gelderland uitgezette pilotprojecten geven een wisselend beeld wat betreft successen en
haalbaarheid (Evaluatie pilots flexnet; provincie Gelderland juli 2017). Veel pilots hebben slechts een
lokale functie en maken geen of maar beperkt onderdeel uit van een samenhangend vervoersnetwerk.
De concept NvU geeft geen uitsluitsel over tarieven die voor maatwerkoplossingen gaan gelden.
Worden dat reguliere OV-tarieven (en daarmee opgenomen in OV-tarievenstructuur) of krijgt elk
“maatwerkje” zijn eigen tariefstelling en betaalwijze? Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in Overijssel,
tenzij het om een buurtbus gaat. Dit is naar de mening van de ROCOV’s een stap in de verkeerde
richting. Een tariefoerwoud bij maatwerk oplossingen doet afbreuk aan de transparantie, terwijl
transparantie juist een belangrijke voorwaarde is om reizigers te trekken. Al eerder in dit advies is
opgemerkt dat de scope van het THO in dit verband onder de loep moet worden genomen. Dit vraagt
dus om regie van de provincies, hetgeen ook geldt voor het volgende punt.
Ander punt van zorg met betrekking tot maatwerkoplossingen is het feit dat elke provincie zijn “eigen”
oplossingen mag uitwerken en aanbieden. Dat kan tot gevolg hebben dat binnen één concessiegebied
verschillende varianten maatwerk worden geboden met wellicht ook verschillende tarieven,
reisvoorwaarden, etc. De ROCOV’s hebben een voorkeur voor oplossingen die in hoge mate uniform
zijn; ook qua uitingsvormen en uitstraling.
Rol vervoerder bij maatwerk
Het vorenstaande hoeft niet te betekenen dat de desbetreffende vervoerder alle in te zetten
modaliteiten zelf gaat verzorgen; hij kan er voor opteren om daarbij andere marktpartijen in te zetten,
doch hij blijft verantwoordelijk voor het verzorgen van een overzichtelijk netwerk, waardoor de
bereikbaarheid voor alle inwoners alsmede bezoekers van de provincies gewaarborgd blijft. De
ROCOV’s worden in deze opvatting gesterkt door de sinds bijna een jaar lopende concessie Limburg
(naast trein en bus biedt Arriva ook deelauto’s en deelfietsen aan!) en wijzen hierbij ook op de per 10
december gestarte concessie Amstelland-Meerlanden, waarin in het bestek de integraliteit van het
aanbod voor de reis van deur tot deur was opgenomen. Vervoerders moesten een ontwikkelplan
indienen, dat verder gaat dan het traditionele bus-aanbod en dit plan verder uitwerken in een
Vervoerplan, Ketenmobiliteitsplan, Materieelplan, Uitvoeringsplan en Duurzaamheidsplan. Bij de
beoordeling was veel aandacht voor de onderlinge samenhang tussen de plannen.
Slotopmerking maatwerklossingen
Het ROCOV Gelderland neemt afstand van de inhoud van het schema Positie maatwerkoplossingen
op pagina 15 van de nota Resultaat Verkenning. In het schema wordt gesteld dat de zgn. Kolibrie en

Nachtvlinder vraagafhankelijk zijn. Dit is onjuist, daar deze vormen voor 90% standaard vertrekken bij
aankomsten van de treinen om reizigers zonder reservering naar hun bestemming te brengen!
E. (Bestuurlijke) verantwoordelijkheden bij provincies en vervoerders
Opbrengstverantwoordelijkheid bij vervoerders
De samenwerkende ROCOV’s in Oost zijn het met de provincies eens dat het de voorkeur heeft de
opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerders te leggen. Wel met de aantekening dat de
vervoerders niet alleen oog mogen hebben voor de hoofdassen en sterke lijnen, maar ook een taak
krijgen om de ontwikkellijnen zoveel mogelijk overeind te houden.
Reisgegevens, productformules, merk en huisstijl eigendom van provincies
Ook ondersteunen de ROCOV’s de keuze om reisgegevens, productformules, merk en huisstijl
eigendom te laten zijn van de provincies. De ROCOV’s hebben daarnaast een voorkeur voor een zo
ver mogelijk doorgevoerde uniforme uitstraling van zowel vervoermiddelen als andere uitingsvormen
als reisinformatie en informatie over tarieven.
Verdere uitbouw tarievenhuis Oost (THO)
Binnen dit kader zien de ROCOV’s ook een verdere uitbouw van het THO met reisproducten die niet
beïnvloed worden door concessiegrenzen. Hierbij denken zij aan trajectkaarten of
gebiedsabonnementen (vergelijkbaar met de vroegere sterabonnementen). Helaas wordt noch in de
Startnotitie noch in de concept NvU ingegaan op de gevolgen van de nieuwe concessies voor tarieven
en reisproducten; zaken die na veel inspanningen in juli j.l. zijn vastgesteld en nu nog volop in
ontwikkeling zijn.
Sturingsmogelijkheden provincies
De herverdeling is een complex proces. De concept NvU benoemt dat wel, maar biedt weinig concrete
maatregelen om de risico’s daarvan te beheersen. Het ligt nog te veel in de sfeer van mogelijke
oplossingen en opties. Een complex proces kun je echter pas op een verantwoorde wijze in gang
zetten als je een duidelijk beeld hebt hoe je de knelpunten en risico’s daarvan concreet aanpakt en
beheerst. Op dit punt moet de concept NvU aangescherpt worden.
Samenwerking provincies
De samenwerking tussen de provincies is een mix van autonomie en gemeenschappelijkheid. De
ROCOV’s in Oost zouden graag meer gemeenschappelijkheid hebben gezien om de samenhang van
de gemeenschappelijke concessies te bevorderen. Maar het is wel duidelijk dat de provincies eraan
vasthouden eigen accenten te kunnen leggen en bevoegdheden te behouden. De ROCOV’s zien
hierin een gevaar voor het goed kunnen functioneren van de door de provincies gewenste
provinciegrensoverschrijdende concessies.
Binnen dit kader is een constructie volgens het model van het OV-bureau Groningen Drenthe niet
mogelijk, terwijl dat juist een goede oplossing zou kunnen bieden voor concessies die zich over
meerdere provincies uitstrekken. Als alternatief blijft dan minimaal gewenst dat voor dergelijke
concessies een daarop afgestemde beheerstructuur wordt opgetuigd. Daarmee is al de nodige
ervaring opgedaan met de gemeenschappelijke concessies IJsselmond (Overijssel en Flevoland),
Vechtdallijnen (Overijssel, Twente en Drenthe), Zwolle-Enschede (Overijssel en Twente) en
Oldenzaal-Hengelo-Zutphen (Twente en Gelderland). Dit zijn concessies waarbij verschillende
provincies en ROCOV’s zijn betrokken en in het algemeen loopt de vereiste samenwerking goed.
Op de pagina’s 13 t/m 15 van de concept NvU wordt ingegaan op de samenwerking van de provincies
m.b.t. het voornemen voor het gezamenlijk in de markt zetten van concessies. Ondanks dat bij de
voorgestelde concessie-indeling de concessies Noord en Oost zich over meerdere provincies
uitstrekken, willen de drie Colleges van GS geen bevoegdheden overdragen aan een gezamenlijk
orgaan, dat de beleidsuitgangspunten en regievoering van deze grootschalige concessies ter hand
gaat nemen. Uit de notitie blijkt zelfs dat de provincies zeer verschillen in de wijze waarop zij in de
afgelopen jaren en ook in de toekomst invulling willen geven aan de ontwikkeling van het openbaar
vervoer. Dit betekent voor de concessie Noord, dat de ROCOV’s te maken krijgen met drie
verschillende uitgangspunten, waarop in deze concessie de mobiliteitsgedachte uitgevoerd en
gestalte gaat krijgen. Over duidelijkheid voor de reiziger gesproken!

Een goede beheerstructuur kan voorkomen dat binnen een concessie verschillende beleidsmatige
aspecten gaan gelden, doordat elke GS en/of PS zijn eigen ideeën op hun deel van de concessie wil
doorvoeren. Om dit te voorkomen kan het noodzakelijk zijn dat bevoegdheden over een deelgebied
worden overgedragen aan een andere provincie. Maar tevens dient ervoor gezorgd te worden dat
inwoners van een provincie geen problemen ervaren bij provincie- en concessiegrensoverschrijdende
reizen. Die ervaar je per slot van rekening als je per auto reist toch ook niet!
F. Samenvattende adviezen
Op basis van bovenstaande reacties komen de samenwerkende ROCOV’s in Oost tot de volgende
adviezen:
1. Geef bij de beleidsuitgangspunten de bestaande en potentieel nieuwe reiziger een centrale
rol: o.a. door een samenhangend netwerk met betere verbindingen, een goed georganiseerde
reisketen, één reisinformatiesysteem en het THO als transparant tariefsysteem;
2. Kies voor multimodale gebiedsconcessies inclusief spoor en maatwerk dat huidig regulier OV
vervangt (en uit “OV-gelden” wordt betaald, waarbij het wel denkbaar is dat in overleg met de
provincies gemeenten en wellicht ook onderwijsinstellingen meebetalen). Deze bieden de
beste garantie dat het openbaar vervoer een samenhangend netwerk is en blijft (zie ook
advies over de Startnotitie);
3. Stem de looptijd van de concessies zodanig af dat de huidige spoorconcessies t.z.t. soepel
kunnen instromen in de multimodale gebiedsconcessies;
4. Stel aanvullende voorwaarden aan de vervoerders m.b.t. Ontwikkellijnen, zodat deze (zo veel
mogelijk) in stand blijven en in een groter geheel passen (netwerk);
5. Geef vervoerders de regiefunctie binnen concessies; ook over maatwerk dat onderdeel
uitmaakt van het samenhangende vervoersnetwerk. Dat gaat waarschijnlijk het beste als de
vervoerders zelf voor dat vervoer onderaannemers inhuren of zorgdragen voor voorzieningen
als deelfietsen (zie ook advies over Startnotitie);
6. Laat de nieuwe concessiegrenzen geen nieuwe obstakels worden voor doorgaande reizigers.
Maak hiervoor goede onderlinge afspraken (provincies en vervoerders) inzake doorgaande
verbindingen, tarieven en reisproducten;
7. Ontwikkel een proces waarin continu sprake is van monitoring en van periodieke evaluatie
zodat regelmatig kan worden bijgestuurd (ongeacht concessieduur);
8. Stem beleidsmatige zaken onderling (provincies) goed op elkaar af. Anders ontstaan er
binnen concessies die over meerdere provincies gespreid liggen, verschillen in
vervoermogelijkheden en tarieven. Ook m.b.t. maatwerk dient er binnen eenzelfde concessie
overeenstemming te zijn tussen de provinciale deelgebieden. Voor de reizigers dienen de
concessiegrenzen niet merkbaar te zijn. Anders dreigt deze gekozen “beheervorm” eerder een
belemmering dan een voordeel te worden voor de nieuwe concessiegebieden.
De samenwerkende ROCOV’s in Oost zien uw reactie graag tegemoet. Tevens zijn zij bereid nader
met u in overleg te treden over deze adviezen.
Met vriendelijke groet,
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