Reactie notitie n.a.v. behandeling NvU concessies openbaar vervoer in de
cie BOC op woensdag 16 mei 2018.
N.a.v. de bijdrage van de diverse statenfracties en de beantwoording van
gedeputeerde mevr. C. Bieze neem ik de vrijheid om een verduidelijking te geven
c.q. een niet correcte /onvolledige beantwoording recht te zetten.
1. De nieuwe concessie – indeling
In de beantwoording over de noodzaak van deze nieuwe indeling merkt mevr.
Bieze op dat naast het behalen van schaalvoordelen vooral de
reizigersstromen rond Arnhem en Zwolle hiertoe aanleiding hebben gegeven.
Zoals het ROCOV al eerder heeft opgemerkt, wordt hierbij volledig voorbij
gegaan aan het feit, dat in de provincie Gelderland door deze indeling nieuwe
breuken in bestaande reizigersstromen rond Ede, Apeldoorn en Doetinchem
ontstaan.
2. Regie openbaar vervoer – maatwerk
Op ons verzoek om de zinsnede onder Uitgangspunten op pagina 10,
luidende “zien de provincies toe op een goede afstemming / verbinding tussen
openbaar vervoer en maatwerk ( = zwaluwstaarten) aan te scherpen, in die
zin dat de provincie de REGIE hiervoor op zich neemt, liet de heer Van Baak
weten dat de aangebrachte toevoeging van “zwaluwstaarten een goede
waarborg moet bieden voor een goede afstemming tussen OV en maatwerk.
Mevr Bieze antwoordde daarop, dat zij hecht aan de nodige flexibiliteit voor de
uitvoering van de nieuwe concessies.
Het ROCOV heeft het idee, dat ons pleidooi niet goed is overgekomen; het
gaat ons niet om deze aanpak in “beton” te gieten, maar wie de
VERANTWOORDELIJKHEID voor de samenhang van beide systemen op
zich neemt ten einde te zorgen voor een samenhangend netwerk! De
bovengenoemde formulering alsmede de zinsnede “de regie op het
mobiliteitssysteem verdient dan ook bijzondere aandacht” is veel te vrijblijvend
en biedt geen enkele zekerheid dat de provincie zijn rol oppakt .Nu niet
gekozen wordt voor een mobiliteitsconcessie, dient de overheid zelf de
regierol met eindverantwoordelijkheid op zich te nemen.

3. Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Op de vraag over de beleids- en bestuurlijke vrijheid van de drie provincies,
aangeduid door “drie kapiteins” op een schip verwijst mevr. Bieze naar de af
te sluiten samenwerkingsovereenkomsten, waarin dit zal worden vastgelegd
en memoreert dat daarmee ook de autonomie van PS is gewaarborgd. Zij
verwijst hierbij o.a. naar het OV bureau Groningen-Drenthe, waar in de
discussie aan werd gerefereerd.
Het ROCOV wil in dit verband opmerken dat het onjuist is te stellen dat de
provinciale staten van Groningen en Drenthe hun autonomie zouden hebben
opgegeven.
Binnen het OV bureau hebben de staten van zowel Groningen als Drenthe
alsmede de raad van de gemeente Groningen alle mogelijkheden om hun
eigen wensen te laten behartigen in het beleid van het OV bureau, die
zorgdraagt voor een goede vertaling in de dagelijkse uitvoering!
De heer Jan van Selm ( deelnemer Ronde tafelgesprek en sinds 1 april oud
directeur, nu directeur DOVA) kan hierover uitsluitsel geven.

4. Multimodale concessies
Op ons pleidooi voor opname van de Valleilijn in de concessie IJssel – Vecht
( of de concessie Rijn – Waal) werd opnieuw gesteld dat deze lijn geen drager
is in het omliggende gebied c.q. een feederfunctie vervuld.
Het ROCOV wil u erop wijzen dat deze lijn een tussenschakel is in het
hoofdrailnet, t.w. de verbinding Arnhem – Ede – Amersfoort. Nu de Valleilijn
een forse reizigersgroei heeft laten zien, is het te verwachten dat bij de
volgende aanbesteding ook de NS weer mee zal doen ( deze ruimte is sinds
kort weer geschapen).
Bij inpassing in een combinatie met busvervoer is deze mogelijkheid niet
aanwezig, laat staan dat al enige jaren door de provincie en de huidige OV
vervoerder gesprekken gaande zijn met o.a. het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat om tot uitbreiding van deze lijn naar Arnhem te komen!

Arnhem, 19 mei 2018.

