Bijdrage agendapunt 7 cie BOC op woensdag 16 mei 2018.

Onderwerp : Nota van uitgangspunten concessies openbaar vervoer.
Geachte leden van de cie BOC,
N.a.v. de bespreking van de NvU in uw commissie op woensdag 28 maart j.l. en het overleg
van de gedeputeerden Bieze en Boerman met de vier ROCOV’s op donderdagavond 5 april
in Zwolle is de Nota van Uitgangspunten op een paar punten aangescherpt.
De ROCOV ’s Flevoland, Gelderland, Overijssel en Twente zijn content met deze
aanpassingen, doch vinden deze in onze ogen niet voldoende.
De nieuwe concessie-indeling
M.b.t. het spoorvervoer is het ROCOV Gelderland zoals bekend een groot
voorstander van opname in de concessies gelet op de sterke functie van “dragers”
van het regionale vervoer; dit geldt in onze ogen ook voor de Valleilijn! Wij doen dan
ook een dringend beroep op uw commissie om deze spoorlijn op te nemen in de
concessie IJssel – Vecht.
De inhoud van de concessies
In de nota wordt op pagina 8 opnieuw door het College van GS gesteld dat de
wetgever ( het Rijk) geen ruimte biedt om een alleenrecht aan te besteden voor
andere mobiliteitsvormen dan het openbaar vervoer. Zoals u weet heeft de huidige
regering in haar coalitie-akkoord deze mogelijkheid wel geschapen en zijn er al
diverse voorbeelden in den lande van deze combinatie.
De positie van de maatwerkoplossingen
Nu door het College van GS wordt gekozen voor een scheidslijn tussen het OV en
het OV vangnet ontstaat de situatie dat er vele marktpartijen een rol in het vervoer
kunnen gaan vervullen.
Op het verzoek van de heer Van Baak is er een toevoeging gekomen in het gestelde
op pagina 10 in de 2e bullit onder Uitgangspunten, luidende “Om de samenhang
tussen de onderdelen van het mobiliteitssysteem te borgen, zien de provincies toe op
een goede afstemming / verbinding tussen openbaar vervoer en maatwerk , zgn
zwaluwstaarten.

Deze formulering gaat de ROCOV’s niet ver genoeg! Toezien op dan wel de
zinsnede “de regie op het nobiliteitssysteem verdient dan ook bijzondere aandacht”
bieden geen enkele zekerheid dat de provincies zich verantwoordelijk voelen.
In dit kader wil ik u de uitspraak van prof. Henk Meurs ( deelnemer aan het ronde
tafel gesprek) in herinnering roepen m.b.t. het MaaS concept : Overheid pak /neem
de REGIE!
De ROCOV’s doen dan ook een dringend beroep op uw commissie om t.b.v. het
bewaken van een samenhangend netwerk de provincie c.q. een derde partij te
belasten met de REGIE op het volledige mobiliteitspakket!.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid
De Colleges van GS gaan voor het in de markt zetten alsmede het beheren van de
concessies uit van een samenwerkingsovereenkomst, waarmee in hun ogen de
complexheid opgelost kan worden. Vergeten wordt echter dat er sprake is van een
concessie, die over drie provincies loopt en waarbij ELKE provincie zijn eigen beleidsen financiële kaders stelt!
Dit kan betekenen dat een reiziger, reizend in de concessie IJssel-Vecht, bij het
overschrijden van de provinciegrens met andere voorwaarden geconfronteerd kan
worden!
Wij worden in onze opvattingen ondersteund door diverse deskundigen uit de
Openbaar Vervoerswereld die hun wenkbrauwen fronsen bij het horen van deze
opvattingen van de drie provincies! Een samenwerkingsovereenkomst biedt in dit
kader te weinig houvast om de complexheid te borgen.
Wij doen dan ook nogmaals een dringend beroep op uw commissie om een
overkoepelende instantie in het leven te roepen, die belast wordt met de afstemming
van beleid binnen de drie concessies
In het belang van zowel de huidige als toekomstige gebruikers van vervoer in de drie
provincies hopen wij dat u onze suggesties over zult nemen, waarmee een groot deel
van onze bezorgdheid voor de ingrijpende wijzigingen kan worden weggenomen
Ik dank u voor uw aandacht.
Namens het ROCOV Gelderland ,
Ben Mouw, voorzitter

Arnhem, 16 mei 2018.

