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Arnhem, 18 oktober 2018

Geachte heer Sytsma,
Op 4 september j.l. is het ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar
vervoer (bus) in de nieuw te vormen concessie IJssel-Vecht (ontwerp PvE) ter advisering aangeboden
aan de vier ROCOV’s in Oost (in vervolg van deze reactie ROCOV’s). Terecht wordt in de
aanbiedingsbrief opgemerkt dat de ROCOV’s in de afgelopen periode nauw zijn betrokken bij de
ontwikkelingen. Zo is door de samenwerkende ROCOV’s uitgebreid gereageerd op de Nota van
Uitgangspunten welke aan de basis heeft gelegen van dit PvE. Ook is uitvoerig ingegaan op het
vervoerkundige aanbod: de categorisering van de huidige buslijnen in A-, B- of C-categorie en de
beoogde minimale frequenties. Het moet de ROCOV’s van het hart weinig van hun reacties te kunnen
terugvinden in het ontwerp PvE. De ROCOV’s maken zich dan ook grote zorgen over de
toekomstvastheid van het openbaar vervoer en dat terwijl een goed openbaar vervoer door veel
deskundigen gezien wordt als oplossing voor bereikbaarheidsproblemen en als een vorm van
mobiliteit die een belangrijk maatschappelijk, ecologisch en economisch nut heeft.
De ROCOV’s spreken in deze brief nadrukkelijk over een reactie op het Ontwerp PvE en niet over een
advies. Het door u verspreide PvE is niet volledig en roept bij de ROCOV’s veel vragen op. We zien dit
dan ook als een eerste concept van het PvE. Een formeel advies zullen de ROCOV’s pas uitbrengen
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op een rijper en vollediger Ontwerp PvE dat door de opdrachtgevende provincies wordt beschouwd
als een voor publicatie geschikt PvE. Het is daarbij van belang dat dat laatste concept niet al helemaal
is dicht getimmerd en nog de ruimte laat voor aanpassingen. Desgewenst willen de ROCOV’s ook nog
wel een reactie geven op tussentijdse versies van het PvE. Dat past wel bij de grote betrokkenheid die
de ROCOV’s tot nu toe hebben ondervonden.
Opbouw reactie ROCOV’s
Het ontwerp PvE roept onder de ROCOV’s een zeer groot aantal opmerkingen en vragen op; teveel
om in deze inleidende brief te verwoorden. We beperken ons in deze brief dan ook vooral tot de
beleidsmatige onderdelen die naar onze mening de meeste bijsturing vereisen, zonder het belang van
de reactie op de overige onderdelen tekort te willen doen. In de bijlage treft u alle door de ROCOV’s
gemaakte overige opmerkingen en naar boven gekomen vragen aan. Deze bijlage maakt dus
integraal onderdeel uit van de reactie van de ROCOV’s op het ontwerp PvE.
In deze brief gaan de ROCOV’s in op de volgende punten:
1. Algemene opmerkingen voortvloeiend uit de inleiding van het ontwerp PvE
2. Scope van de concessie IJssel-Vecht
3. Vervoerkundig aanbod
4. Overige opmerking.

1. Algemene opmerkingen voortvloeiend uit de Inleiding van het Ontwerp PvE
a. Het ontwerp PvE mist twee belangrijke hoofdstukken: een financiële paragraaf en een
paragraaf met informatie over de gunningscriteria. Deze hoofdstukken zijn bijvoorbeeld wel
opgenomen in het PvE Midden Overijssel van april 2009 en het is ons onduidelijk waarom dit in
het ontwerp PvE niet het geval is. Het is volgens de ROCOV’s essentiële informatie. Het
ontbreken van deze informatie maakt het onmogelijk een goed beeld te krijgen of de provincies
de ambitie hebben met extra financiële middelen de positie van het OV te versterken. Het
ontwerp PvE geeft de vervoerders de ruimte om meer dan het in het ontwerp PvE aangegeven
minimum te bieden, maar door het ontbreken van de gunningscriteria valt niet te beoordelen aan
welke vormen van extra aanbiedingen meer of minder waarde wordt gehecht door de provincies.
Door deze missing link geeft het ontwerp PvE bijvoorbeeld geen inzicht of de provincies willen
gebruikmaken van een bonus bij goede prestaties en boetes als niet aan de voorgeschreven of
beloofde uitvoeringskwaliteit wordt voldaan. Over de hoogte van bonussen en sancties ontbreekt
ook elke informatie en dat zijn toch belangrijke punten voor het gedrag van de aanbieders en de
gevolgen daarvan voor de reizigers.
b. Toenemende rijtijden kosten extra geld. De ROCOV’s hebben ervaren dat rijtijden
herhaaldelijk (vooral in de spitsen) toenemen door steeds meer congestie en door snelheid
vertragende maatregelen (zoals drempels en het weghalen van voorrangsvoorzieningen voor
lijnbussen bij verkeerslichten). Dat noopt de vervoerders meer DRU’s in te zetten bij een
gelijkblijvend voorzieningenniveau. Als de OV-budgetten niet verhoogd worden zal het
voorzieningenniveau dus achteruit gaan. De ROCOV’s vinden juist dat het voorzieningenniveau
beter moet worden om meer reizigers te trekken en dat het definitieve PvE die ambitie moet
uitstralen. Daarom pleiten de ROCOV’s ervoor dat de provincies het OV-budget zodanig
verhogen dat die ambitie waargemaakt kan worden. Daarnaast is het van groot belang dat in
overleg met de wegbeheerders rijtijd verlengende factoren worden weggenomen. Daarbij gaat
het om zaken als drempels, rotondes en verkeerslichten bij drukke kruisingen zonder
voorrangsinstelling voor lijnbussen. Andere maatregelen die de doorstroming bevorderen, zoals
vrije busbanen, zijn hierbij ook van groot belang. De opdrachtgever dient hierin een sterk
leidende rol te nemen. Wellicht zijn gemeenten hierin te sturen als voor hen duidelijk wordt dat
verslechtering van de doorstroming gepaard kan gaan met verlaging van de frequentie van een of
meer buslijnen met negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van hun (binnen)steden.
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c.

De drie opdrachtgevende provincies hebben geen gelijkluidende OV-visie. In de inleiding
staat in de alinea ‘Samenwerking Flevoland, Gelderland en Overijssel’ dat de provincies
gelijkluidende OV-visies hebben. Dat is strijdig met wat in de Nota van Uitgangspunten (NvU)
staat. Het voorgaande komt mede voort uit het feit (zie NvU) dat de drie opdrachtgevers elk hun
eigen accenten in het OV-beleid leggen met een eigen budget. Dat maakt nieuwe
provinciegrensoverschrijdende lijnen complexer dan het geval zou zijn geweest bij een
gemeenschappelijk budget en een overkoepelende regie-instantie naar voorbeeld van het OV
Bureau Groningen-Drenthe. Dat heeft negatieve consequenties zoals blijkt uit de punten d en e.
d. De herindeling levert geen beter lijnennet op. De nieuwe concessie IJssel-Vecht komt voort uit
een herindeling van de concessies in de Regio Oost. De meerwaarde hiervan zou in de ogen van
de ROCOV’s moeten liggen in een lijnennet dat beter is afgestemd op de reizigersstromen in
plaats van de provinciegrenzen. Dat zou moeten leiden tot snellere verbindingen en minder
overstappen. Daarvan is vrijwel niets terug te vinden in het ontwerp PvE. Het voorgestelde
lijnennet van A-, B- en C-lijnen is het huidige netwerk en voegt dus geen meerwaarde toe ten
opzichte van de huidige concessies. De HOV-lijnen zouden voor snellere verbindingen kunnen
zorgen, maar zijn niet voorgeschreven en bovendien gekoppeld aan wel voorgeschreven en
vastliggende A-lijnen die precies dezelfde zijn als nu al het geval is. De B- en C-lijnen zijn meer
flexibel volgens het ontwerp PvE en zouden dus in de loop van de concessie wel beter op de
vervoerstromen kunnen worden aangepast, maar het ontwerp PvE geeft daaraan geen enkele
richting.
e. De gemaakte beleidskeuzes staan een positieve vernieuwing in de weg. Van een nieuw
samenhangend integraal lijnennet in de regio Oost is dan ook geen sprake. In het ontwerp PvE
van de concessie IJssel-Vecht komt dat duidelijk naar voren. Het ontwerp PvE stimuleert
bijvoorbeeld geen initiatieven als een agglomeratienetwerk in de regio Zwolle en het aanleggen
van P&R voorzieningen aan de rand van de invalswegen van grote steden als Apeldoorn en
Zwolle. Dan kunnen van daaruit bussen rijden naar het centrum, scholen, ziekenhuizen en
terreinen met veel industrie en/of kantoren. Een agglomeratienetwerk heeft ook het voordeel dat
stadslijnen en streeklijnen deels geïntegreerd kunnen worden, hetgeen efficiencyvoordelen kan
opleveren. Het blijft allemaal te veel bij het oude en dat is een gemiste kans en leidt niet tot
gewenste innovaties.
f. Het ontwerp PvE straalt geen ambitie uit (1). Dat blijkt al uit de voorgaande twee punten, maar
daar komt nog bij dat het ontwerp PvE de ambitie mist om meer reizigers naar het OV te
verleiden. In het ontwerp PvE zijn geen concrete eisen gesteld voor een groei van het aantal
reizigers en reizigerskilometers. Door meer collectief vervoer te stimuleren kan het OV een
bijdrage leveren aan het verminderen van de toenemende congestie en aan het verbeteren van
duurzame mobiliteit. De ROCOV’s pleiten er daarom voor de vervoerder te belonen als een
bepaalde norm voor de reizigersgroei wordt gehaald. Door bij overschrijding van die norm een
extra beloning te geven wordt de prikkel om te streven naar meer reizigers verder versterkt. Het
aantrekken van meer passagiers kan ook bereikt worden door een beter voorzieningenniveau
aan te bieden. De ROCOV’s vinden daarom dat het PvE financiële prikkels moet bevatten om de
biedende vervoerders en de uiteindelijke concessiehouder te verleiden tot een beter dan
minimaal vereist voorzieningenniveau.
g. Het ontwerp PvE straalt geen ambitie uit (2). Het gebrek aan ambitie komt ook overduidelijk tot
uiting in hoofdstuk 3 over het vervoerkundig aanbod (voorzieningenniveau). Daarop gaan wij
verder in bij hoofdstuk 3 van deze notitie. Maar los daarvan geven de ROCOV’s nu al te kennen
dat het ontwerp PvE de noodzakelijke prikkels mist om de vervoerder te verleiden tot een beter
aanbod bij de bieding en later bij de exploitatie. Een beter voorzieningenniveau ontstaat door
buslijnen op te waarderen van C naar B, van B naar A en van A naar HOV. De ROCOV’s vinden
daarom een financiële prikkel in het PvE noodzakelijk als beloning voor de vervoerder die een
bepaalde – bijvoorbeeld 10% van de B-lijnen omzetten in A-lijnen, maar dat kan ook een ander
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percentage zijn of een prikkel per opgewaardeerde lijn – opwaardering aanbiedt bij de bieding en
voor de concessiehouder die daar kans toe ziet tijdens de exploitatie.
h. De transitie naar Zero emissie is een uitdaging met risico’s. Dit is een belangrijk onderdeel
van het ontwerp PvE. Hierbij tonen de provincies ambitie. Daar staan de ROCOV’s positief
tegenover. Een dergelijke transitie houdt altijd een financieel risico in. De ROCOV’s zijn van
mening dat deze transitie niet ten koste van het voorzieningenniveau mag gaan en geen extra
tariefverhogingen teweeg mag brengen. Volgens een artikel in OV Magazine van vrijdag 5
oktober 2018 ElaadNL: “Regel de laadlocaties bijtijds” kan aansluiting van een laadinstallatie op
het elektriciteitsnet, m.n. vanwege benodigde versterking van het achterliggende elektriciteitsnet
oplopen tot 18 maanden. Hiermee dient terdege rekening gehouden te worden!
i. Een nieuwe merknaam vergt bepaalde eisen. De ROCOV’s stemmen onder voorwaarden in
met een nieuwe merknaam voor heel Oost. Omdat bussen van verschillende “oostelijke”
concessies dezelfde plaatsen kunnen aandoen, is het wel zaak verwarring te voorkomen. Dat kan
door op de bussen niet alleen de merknaam duidelijk te vermelden, maar ook de concessienaam.
Bij wijze van voorbeeld: Oostnet in grote letters en daaronder in wat kleinere letters IJssel-Vecht.
Soms zet de vervoerder bussen van andere bedrijven in. Bussen van onderaannemers die
structureel op lijnen worden ingezet, dienen aan dezelfde merkeisen te voldoen als de bussen
van de vervoerder. Bussen die incidenteel worden ingezet moeten goed herkenbaar zijn door
vermelding van de merknaam en de concessie naam aan de voorzijde van de bus en nabij de
instapdeur.
j. De positie van de ROCOV’s moet helderder in het PvE. Dit is in het ontwerp PvE wat
rommelig aan de orde gesteld. De begrippen stakeholders, consumentenorganisaties en
ROCOV’s worden door elkaar heen gebruikt. De reizigersvertegenwoordiging moet naar onze
mening consequent aangeduid worden met “de ROCOV’s”. Omdat de rechten en plichten van de
ROCOV’s in de WP 2000 zijn vastgelegd hebben de ROCOV’s een speciale positie in de
driehoek concessiehouder, concessieverlener en ROCOV’s. Daarom zouden de ROCOV’s graag
zien dat er een apart hoofdstuk komt met de punten waaraan de concessiehouder en de
concessieverlener moeten voldoen om zich aan de wet te houden en een goede en open relatie
met de ROCOV’s tot stand te brengen en in stand te houden.

2. Scope van de concessie IJssel-Vecht
a. Het vijfjaarlijkse ontwikkelplan is met kanttekeningen een goed idee. Het ontwikkelplan kan
echter voor wat betreft de eerste 5 jaar niet in alle opzichten 5 jaar beslaan. Bij het inkomende
concessiedeel Lelystad is dat voor 4 jaar mogelijk. De concessiedelen Zuidelijke Veluwe en
Deventer e.o. behoren maar respectievelijk 2 en 3 jaar tot de concessie IJssel-Vecht en gaan
daarna over naar respectievelijk de concessies Rijn-Waal en Berkel-Dinkel. De concessie
IJsselmond wordt pas in december 2023 aan de concessie IJssel-Vecht toegevoegd en maak
dus gedurende de eerste 5 jaar maar 2 jaar deel uit van de concessie IJssel-Vecht. In het
ontwikkelplan voor de eerste periode van 2020-2025 zal de focus volgens de ROCOV’s moeten
liggen op de ontwikkeling van de lijnen die in de concessiedelen liggen die de gehele periode
deel uitmaken van de concessie IJssel-Vecht. Dat geldt ook nog wel voor het inkomende
concessiedeel Lelystad. Voor de twee genoemde uitgaande concessiedelen ligt het niet voor de
hand veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling daarvan, een status quo is hierbij meer op
zijn plaats. Voor het inkomende concessiedeel IJsselmond kan in de eerste twee jaar nog geen
sprake zijn van een duidelijk ontwikkelplan. Dat kan pas geschieden in het ontwikkelplan voor de
periode 2026-2030. Op deze punten zou het ontwerp PvE verduidelijkt moeten worden.
b. Optie uitkopen concessie IJsselmond. In eerdere overleggen van de ROCOV’s met de
gedeputeerden is van de zijde van de provincies Overijssel en Flevoland de optie genoemd om
de concessie IJsselmond van Connexxion uit te kopen met als doel dat deze concessie op
hetzelfde tijdstip afloopt als de concessie Midden Overijssel. Het is de ROCOV’s niet bekend of
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deze mogelijkheid daadwerkelijk onderzocht is, en zo ja, of dit dan een reële optie is. Dat laatste
zou in de ogen van de ROCOV’s mooi zijn. Het maakt de invoering en uitvoering van de
concessie IJssel-Vecht aanzienlijk eenvoudiger en neemt een deel van de in het vorige punt
genoemde bezwaren weg. Het zou wel tot een aanpassing van het PvE moeten leiden.
c. Nutsfunctie van het OV. Naar het oordeel van de ROCOV’s heeft het OV een nutsfunctie. Die
functie houdt in dat er een mobiliteitsgarantie moet zijn voor iedereen die voor zijn of haar
mobiliteit afhankelijk is van het OV. Dat kan uiteraard in de eerste plaats door het OV zelf, maar
ook door andere mobiliteitsvormen die het OV vervangen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan. De ROCOV’s achten de concessieverleners verantwoordelijk voor de instandhouding
van de nutsfunctie. Zie ook het volgende punt.
d. Vervanging C lijnen alleen acceptabel onder voorwaarden. In paragraaf 2.1.7 staat dat de
concessieverleners bij de C-lijnen op enig moment kunnen besluiten om delen van het door de
concessieverleners (sic! hier zal bedoeld zijn de concessiehouder) te verrichten OV te vervangen
door andere mobiliteitsdiensten, in welk geval de betrokken lijnen niet langer als OV worden
aangemerkt en dus niet langer deel uitmaken van de concessie IJssel-Vecht. De ROCOV’s
vinden dat zulks alleen maar aanvaardbaar is als het alternatief voldoet aan bepaalde
kwaliteitseisen die ook aan het reguliere OV worden gesteld. Denk daarbij aan zaken als
gebruikersrecht voor iedereen, toegankelijkheid voor reizigers met een functiehandicap,
vindbaarheid, reisinformatie, veiligheidsvoorwaarden en een met regulier OV vergelijkbaar tarief.
Daarbij is ook van belang dat het alternatief duurzaam is in twee opzichten. In de eerste plaats
duurzaam in de zin van continuïteit (er moet een garantie zijn voor ten minste 5 jaar) en in de
tweede plaats duurzaam in de zin van milieuaspecten. Dat vraagt om regie waarvoor de
concessieverlener verantwoordelijk is (zie het bovenstaande punt). Daarbij dient de
concessiehouder ook een belangrijke rol te spelen. Deze is immers vertrouwd met de genoemde
kwaliteitseisen en dient daarom als eerste ook de kans te krijgen de alternatieve mobiliteitsdienst
te offreren en uit te voeren. De ROCOV’s achten het voorts gewenst dat in het PvE criteria
worden opgenomen die bepalend zijn voor het schrappen van (delen van) C-lijnen. Dat schept
duidelijkheid en voorkomt willekeur.
e. Positie buurtbus verhelderen. In de bijlagen worden alle buurtbuslijnen aangemerkt als Clijnen. Bij paragraaf 2.1.7 komt de buurtbus niet expliciet aan de orde. En juist de buurtbus is
vaak een goede vervanger van een op te heffen lijn(deel) dat door de concessiehouder wordt
verricht. Het ligt daarom voor de hand bij de vervanging van een reguliere door de
concessiehouder verrichte C-lijn als eerste optie te kijken naar de mogelijkheid van een buurtbus
die niet door de concessiehouder wordt verricht, maar waarbij de concessiehouder wel een rol
speelt. De ROCOV’s vinden het gewenst dat bij punt 2.1.7 de rol van de buurtbus wordt
verduidelijkt.
f. Mobiliteitsmix als alternatief. De vervanging van (delen van) C-lijnen hoeft niet altijd volledig te
zijn. Het is ook denkbaar dat een C-lijn of een deel daarvan alleen nog maar in de spits rijdt en
dat in de overige uren een andere mobiliteitsdienst (waaronder in dit geval ook de buurtbus) de
rol van het bestaande reguliere OV overneemt. Om een dergelijke mobiliteitsmix goed te laten
verlopen is een goede regie en afstemming nodig tussen de vervoerder van de C-lijn, de
uitvoerder van de andere mobiliteitsdienst en de betrokken provincie als opdrachtgever. De
ROCOV’s willen graag dat deze mogelijkheid wordt opgenomen in het PvE.

3. Vervoerkundig aanbod
Tabel 3.1 speelt hier de hoofdrol. Het grootste bezwaar is het grote verschil tussen de gestelde
minimum prestaties en de huidige reële prestaties van veel buslijnen, met als risico dat de lijnen
waar dit voor geldt veel minder frequent en gedurende veel beperktere venstertijden zullen rijden
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dan nu het geval is. Voorts is de indeling in drie soorten lijnen te grofmazig is. Er is meer nuance
nodig en in een aantal gevallen moeten de minimum eisen worden opgeschroefd om een acceptabel
voorzieningenniveau te bereiken. Dit wordt in de onderstaande punten nader uitgewerkt.

a. Onaanvaardbare minimumeisen. De minimum eisen die aan de A-, B- en C-lijnen worden
gesteld zijn gezien het bovenstaande deels onaanvaardbaar. Dat geldt in de eerste plaats
voor de B-lijnen. Daaronder valt een groot aantal streeklijnen, stadslijnen en scholierenlijnen.
Omdat deze drie soorten lijnen nogal verschillen qua wenselijke venstertijden en frequenties is
het gewenst hiervoor een onderscheid te maken in stadslijnen, streeklijnen en
scholierenlijnen.
b. Stadslijnen. Het kan niet zo zijn dat in de daluren overdag op werkdagen steden als Lelystad,
Deventer, Zwolle en Apeldoorn het moeten stellen met slechts één bus per uur en het is al
helemaal van de gekke dat er in de avonden en weekends helemaal geen stadsbussen
hoeven te rijden. Hier is een andere opzet nodig. Bij de stadsdiensten moeten de drukkere
hoofdlijnen de A-status krijgen. Voor de B-lijnen in de grotere steden is naar het oordeel van
de ROCOV’s op weekdagen overdag een halfuurdienst het absolute minimum. In de vroege
uren op zaterdagen en zondagen kan de dienstregeling wat later ingaan. In de (late)
avonduren kan vraag-gestuurd OV een goede oplossing zijn.
c. Streeklijnen. Voor sommige streeklijnen is in de spits een kwartierdienst nodig en dat schrijft
de B-status niet voor. Dat zou voor bepaalde lijnen wel moeten gebeuren. Voor een aantal Bstreeklijnen (bijvoorbeeld voor lijnen met een belangrijke netwerkfunctie zoals lijn 30 van
Hardenberg naar Hoogeveen) is het ook gewenst dat er vervoer wordt aangeboden in de
avond en weekends. Dat kan eventueel in de vorm van vraag-gestuurd vervoer. Bij de streek
B-lijnen zou daarom een onderscheid moeten worden gemaakt tussen hoofd lijnen en
aanvullende lijnen.
d. Scholierenlijnen. Deze zijn in het ontwerp PvE ingedeeld in B-lijnen en C-lijnen. Het is niet
altijd duidelijk waarom er gekozen is voor een B-lijn of een C-lijn. De dienstregeling van
scholierenlijnen is vooral maatwerk. Het hangt af van de scholen die worden aangedaan door
een bepaalde scholierenlijn. Het aantal leerlingen en het schema van de lesroosters verandert
nogal eens en daardoor is het soms nodig tussentijds de dienstregeling aan te passen aan
veranderde omstandigheden. Het stramien van de B- en C-lijnen past niet goed bij de
scholierenlijnen. Het is daarom beter deze lijnen in een aparte categorie onder te brengen die
recht doet aan de specifieke kenmerken van het scholierenvervoer. Er kunnen redenen zijn
om een scholierenlijn op te heffen, bijvoorbeeld als de school waarop de lijn is gericht sluit. Dit
moet dan wel ruim van te voren aan het betrokken ROCOV of de betrokken ROCOV’s worden
voorgelegd om tijdig advies te kunnen uitbrengen. De ROCOV’s merken nog op geen
voorstander te zijn van het omzetten van scholierenlijnen in besloten vervoer dat geen deel
meer uitmaakt van de concessie IJssel-Vecht. Scholierenlijnen kunnen ook van nut zijn voor
niet scholieren.
e. Minimum voorwaarden voor C-lijnen vereist. Het ontwerp PvE stelt geen minimum
voorwaarden aan het voorzieningenniveau van de C-lijnen. Dat vinden de ROCOV’s veel te
vrijblijvend en ook vreemd want veel van deze lijnen trekken vooral reizigers in de ochtend en
middagspits. In die uren zou toch tenminste 1 bus per uur (en in veel gevallen zelfs twee)
moeten worden aangeboden. Bovendien zou in het definitieve PvE de eis moeten worden
opgenomen dat er voldoende capaciteit wordt aangeboden. Dat geldt uiteraard in zijn
algemeenheid, maar behoeft extra aandacht bij de C-lijnen, waarbij vaak kleinschalig
materieel wordt ingezet.
f. Ook bij C-lijnen een onderscheid in stadslijnen en streeklijnen gewenst. Hiervoor gelden
dezelfde argumenten als genoemd bij punt 3a. Voor de scholierenlijnen geldt dit niet. Dit is
volgens de ROCOV’s een aparte categorie, waarbij geen onderscheid nodig is in B- en Clijnen. Zie ook punt 3d
6

g. Feitelijke frequentie en minimum eis. Bij tabel 3.1 staat nog de opmerking over het geval
dat de minimum eis hoger is dan de feitelijke frequentie op het moment van aanbesteding. De
feitelijke frequentie geldt dan als minimum eis. Een verbetering wordt helaas dus niet
wenselijk geacht en er wordt geen aandacht aan besteed dat het omgekeerde ook kan
voorkomen bij een hogere frequentie. Ook dan zou de feitelijke frequentie als minimum eis
moeten gelden. Anders lijkt er sprake van een “race to the bottom”. Naast het werkelijke
aantal reizigers per lijn(deel) moet overigens ook de functie van een lijn bepalend zijn voor de
frequentie.
h. Verschillende lijnnummers wenselijk voor lijnen die in verschillende categorieën vallen.
In de bijlagen wordt de indeling in A-, B- en C-lijnen geconcretiseerd. Dat geeft niet altijd even
logische uitkomsten. Twee voorbeelden maken dat duidelijk. Lijn 29 Zwolle-Coevorden krijgt
de status van A-lijn. Maar dat geldt in feite alleen voor het traject Zwolle-Dedemsvaart(Slagharen). Tussen Slagharen en Coevorden heeft de lijn het karakter van een C-lijn.
Hetzelfde geldt voor lijn 40 van Zwolle via Meppel naar Steenwijk. Dit is een B-lijn, maar het
traject Meppel-Steenwijk is feitelijk een C-lijn. In het PvE kan de vervoerders worden gevraagd
een goed voorstel voor een logische lijnnummering aan te bieden.
i. Aanbod C-lijnen verduidelijken in PvE. Het is goed dat in tabel 3.2 wordt aangegeven dat de
C-lijnen bij de start van de concessie een substantieel deel (circa 30%) van het aanbod
moeten uitmaken. Doordat aan de C-lijnen geen eisen worden gesteld is echter niet duidelijk
of bij dat aanbod alle C-lijnen hun steentje moeten bijdragen of dat het geoorloofd is bij het
aanbod een deel van de C-lijnen, waarin de aanbieder weinig potentieel ziet, buiten het
aanbod te laten. Dat laatste is zeer ongewenst omdat een C-lijn dan plotseling bij de aanvang
van de concessie niet meer bestaat zonder dat er een adequaat alternatief voor in de plaats
komt. Voor dat alternatief is de bieder immers niet verantwoordelijk. Zie ook het gestelde bij
de punten 2c en 2d. Naar de mening van de ROCOV’s dienen het eerst jaar alle lijnen
dezelfde te blijven, zodat de nieuwe concessiehouder zelf ervaart wat de diverse lijnen voor
hem betekenen. En dat zou ook moeten gelden voor de lijnen die later in de concessie IJsselVecht instromen.
j. Bevriezing C-lijnen van IJsselmond in periode 2019-2023 vereist. De in de bijlage genoemde
C-lijnen stammen uit de dienstregelingen 2018. Het moment van de aanbesteding van de
concessie IJssel-Vecht zal op zijn laatst in het eerste kwartaal van 2019 moeten liggen. De
concessie kan niet later in de markt worden gezet omdat de gunning dan op een te laat tijdstip
zal plaatsvinden, met als gevolg onvoldoende voorbereidingstijd voor de winnende
concessiehouder. Het probleem ligt hier vooral bij de C-lijnen van het inkomende
concessiedeel IJsselmond. Dit concessiedeel kent (vooral in het gedeelte van Overijssel)
relatief zeer veel C-lijnen. De aanbieders moeten daarop in 2019 een bod doen. Dat is 4 jaar
voordat de winnende bieder die C-lijnen kan gaan exploiteren. Dat kan alleen maar goed gaan
als de betrokken C-lijnen blijven bestaan op dezelfde leest als die waarop zij in 2019 zijn
geschoeid. Je kunt het een winnende aanbieder niet aandoen dat deze een lijn gaat
exploiteren die door een provincie is stopgezet tussen 2019 en 2023. Dit betekent dat de
provincies Overijssel en Flevoland deze lijnen als het ware moeten bevriezen in de
dienstregeling periode 2019-2023. Deze voorwaarde is niet terug te vinden in het ontwerp
PvE. Het is duidelijk dat dit punt niet meer relevant is als het gestelde onder punt 2b een feit
wordt.
k. A-, B- en C-lijnen actualiseren in PvE. Een ander probleem is dat in de huidige versie van het
ontwerp PvE de C-lijnen uit 2018 staan vermeld. En die zijn niet altijd precies het zelfde als
die in 2019, en om dat jaar gaat het nu juist. Een voorbeeld daarvan is lijn 162 in combinatie
met lijn 167 (lijnen van de huidige concessie Midden Overijssel). Bij de dienstregeling 2019
wordt het lijndeel Dalfsen-Ommen van lijn 167 geschrapt en wordt het overblijvende deel
Zwolle-Dalfsen van deze lijn gekoppeld aan lijn 162 van Raalte via Lemelerveld naar Dalfsen.
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l.

Er ontstaat zodoende een nieuwe lijn 167 Raalte-Lemelerveld-Dalfsen-Zwolle. Lijn 162
bestaat dan niet meer. Dit voorbeeld toont aan dat het noodzakelijk is de bijlagen met A-, Ben C-lijnen te actualiseren naar het jaar 2019.
Buslijnen onderdeel keten. De frequentie van buslijnen dient aan te sluiten op de frequentie
van de Intercity’s van NS, of de sprinters van NS of de treinen van regionale vervoerders op
stations zonder intercity’s. Dat betekent dat bij kwartierdiensten van deze treinen ook de
bussen een kwartierdienst dienen te hebben en bij een halfuurdienst van de intercity ook die
bus dat moet hebben. Mochten de intercity’s een 10 minuten dienst rijden dan gaat een tien
minutendienst voor een bus misschien nog wat te ver. De overstaptijden dienen ook
afgestemd te zijn op die treinen. Deze uitdrukkelijke wens wordt ingegeven door het beleid
van de rijksoverheid. Op 15 december 2015 schreef de toenmalige staatsecretaris van
Infrastructuur en milieu: “De reiziger moet ook in 2040 snel, comfortabel, betrouwbaar en
betaalbaar van A naar B kunnen reizen. Deze reizigersbelangen dienen bepalend te zijn voor
het vervoersmiddel dat hij gebruikt. Dat betekent ontwikkelen en versterken van het (collectief)
openbaar vervoer daar waar het de beste vervoersoplossing biedt: over lange afstanden en in
sterk verstedelijkte gebieden.” Daar waar op kleine stations nauwelijks aansluitend openbaar
vervoer gevraagd wordt kan volstaan worden met aanvullend flexibel vervoer. Die zelfde
staatssecretaris schreef daarover: “Waar het traditionele openbaar vervoer minder goed past
bij de wensen van de reiziger of economische, maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen, is het logisch te kiezen voor een alternatieve, betere vervoersoplossing”. Het
PvE met zijn minimale eisen aan frequenties is in strijd met bovenstaande punten van het
rijksbeleid. Bij de begrippen snel, comfortabel en betrouwbaar speelt gemak een belangrijke
rol. Het telkens opnieuw moeten zoeken naar de op dat moment aansluitende verbinding of
mogelijke flexibele verbinding en de wijze van betaling daarvan, spelen een doorslaggevende
rol bij de keuze tussen auto of OV evenals bij de vraag onder ouderen en laaggeletterden “ga
ik wel of ga ik niet”.

4. Overige opmerkingen

a.

b.

c.

d.

e.
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Dit hoofdstuk bevat in de volgorde van de punten van het ontwerp PvE belangrijke zaken vanuit
reizigersoptiek waarop de ROCOV’s willen wijzen.
Punt 5.3.2. De vraag is waarom alleen in Gelderland nooit te vroeg van tijdhaltes mag worden
vertrokken. Het is wenselijk dat tijdhaltes met de bijbehorende vertrekdiscipline in alle
concessiedelen van IJssel-Vecht voor komen en niet alleen in Gelderland.
Punt 6.6.1. Dit punt is te vrijblijvend geformuleerd. Vooral het zitcomfort is voor de reizigers een
belangrijk punt. Het spreekt vanzelf dat dit goed moet zijn. Het gaat er nu juist om dat in deze
alinea aangegeven wordt hoe groot de afstand tussen de stoelen minimaal moet zijn en aan
welke afmetingen en zitkwaliteit de stoelen minimaal moeten voldoen om het vereiste goede
zitcomfort te realiseren. De ROCOV’s willen graag betrokken worden bij het testen van het
zitcomfort tijdens de gebruikelijke wagenshow van de aanbieders en later de winnaar van de
concessie.
Punt 7.4.6. De displays in de bussen zijn vooral bedoeld voor het aangeven van haltes,
aankomsttijden, aansluitingen op knooppunten en het melden van vertragingen. Deze informatie
mag niet te lijden hebben van onderbreking door reclame van de vervoerder. De ervaring leert
dat dit dikwijls wel het geval is. Daarom verdient het de voorkeur reclame op displays in de
bussen te verbieden.
Tarieven Algemeen 1 (hoofdstuk 8). Het LTK en het THO moeten leidend zijn. Er dient te
worden voorkomen dat daarnaast nog een wirwar aan specifieke tarieven ontstaat. Het
tarievenstelsel moet transparant en eenvoudig te begrijpen zijn.
Tarieven Algemeen 2. Het is onduidelijk wat het beleid is ten aanzien van de kilometertarieven.
Normaliter geldt in de hele concessie het zelfde kilometertarief. Alleen bij

provinciegrensoverschrijdende lijnen is er vaak sprake van twee kilometertarieven. Transparantie
vraagt om één tarief per kilometer. Hierover is echter niets te vinden in het ontwerp PvE. Er moet
wel duidelijkheid komen over de keuzes die worden gemaakt in deze kwestie. Wij wijzen
tariefdifferentiatie tussen de drie provincies niet bij voorbaat af, maar grote verschillen tussen de
kilometerprijzen van de provincies achten wij ongewenst. Dat is niet transparant en doet afbreuk
aan de homogeniteit van de concessie.
f. Tarieven Algemeen 3. De laatste jaren zijn de (kilometer)tarieven flink gestegen bij een lage
inflatie. Vooral incidentele reizigers en reizigers die gebruik maken van kortingsproducten of
bepaalde soorten abonnementen ondervinden daarvan de nadelen. Dat kan zo niet doorgaan als
je de concurrentiepositie niet ernstige schade wilt toebrengen. Er is dus alle reden de jaarlijkse
tariefaanpassingen niet hoger te doen zijn dan de LTI. Een aanbieder die dat als uitgangspunt
neemt zou daarvoor met extra punten bij de beoordeling van de gunning beloond kunnen worden,
mits het aangeboden voorzieningenniveau ook goed scoort.
g. Punt 8.3.12. De ROCOV’s zijn geen voorstander van een hoger tarief bij bijvoorbeeld HOV-lijnen.
Deze lijnen bieden wel meer snelheid en comfort, maar zijn voor de concessiehouder niet
duurder in exploitatie door de hogere gemiddelde snelheid, waardoor een HOV-rit minder DRU’s
kost. De mogelijkheid om met HOV-lijnen meer passagiers te trekken moet niet om zeep
gebracht worden door de toch al hoge tarieven nog eens extra te verhogen.

Conclusie
Gelet op alle opmerkingen, nog openstaande vragen en gewenste verbeterpunten/aanpassingen
kunnen de ROCOV’s niet instemmen met het voorgelegde Ontwerp Programma van Eisen OVconcessie IJssel-Vecht. De ROCOV’s zien dan ook graag een herziene versie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter ROCOV Gelderland
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