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Betreft: Advies Uitgangspuntennotitie inkoop vervoer Stedendriehoek

Arnhem, 26 april 2016

Geachte heer Pelsma,
Aan uw verzoek advies te geven over de door u toegestuurde Uitgangspuntennotitie inkoop vervoer
2016-2019, uitwerking inkoopronde 2 (Regio Stedendriehoek), komt het ROCOV Gelderland graag
tegemoet. Hoewel het ROCOV uit de notitie kan opmaken dat de ontwikkelingen in de regio al een
stap verder zijn (Inkoopronde 1, waar naar verwezen wordt, is al afgerond), vindt het ROCOV het toch
zinvol een advies uit te brengen, om zo punten van zorg naar voren te brengen. Enkele van deze
punten zijn ook genoemd in het advies over inkoop vervoer Regio Arnhem Nijmegen. Wel betreurt het
ROCOV het dat ze niet betrokken is geweest bij Inkoopronde 1.
De voorgelegde Uitgangspuntennotitie betreft het inkopen van de benodigde voertuigen inclusief
chauffeurs. Voertuigen dienen te passen bij de doelgroep waarvoor ze worden ingezet.
De punten van zorg hebben betrekking op:
1. Zelfredzaamheid en inzet vrijwilliger
2. Inzetbaarheid van voertuigen en chauffeurs
3. Kostenaspecten
4. Herkenbaarheid en reisinformatie
5. Afstemming tussen Regiecentrale en Vervoerders en tussen Regiecentrales in Gelderland
1. Zelfredzaamheid en inzet vrijwilligers
De regio beoogt de eigen vervoeroplossingen van burgers meer dan nu te benutten en denkt hierbij
vooral aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de reizigers en het benutten van
vrijwilligers(initiatieven). Op zich is dit een mooi streven. Het is voor het ROCOV echter de vraag of
deze aandacht is gestoeld op realiseerbare verwachtingen of dat de regio en gemeenten zich (mede
gedwongen door verlaging van het door het Rijk overgehevelde budget) makkelijk rijk rekenen. Wat
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gebeurt er als vormen van zelfredzaamheid, zoals gebruik maken van fiets en/of OV, geen goede
oplossingen blijken te zijn of als er veel minder een beroep gedaan kan worden op inzet van
vrijwilligers als gehoopt? Raken veel huidige gebruikers/cliënten dan hun vervoermogelijkheden kwijt?
Overigens, het ROCOV is wel voorstander van een mogelijke integratie van delen van het
vraagafhankelijke vervoer met het reguliere OV.
Wat de inzet van vrijwilligers betreft, vraagt het ROCOV zich af hoe een en ander verzekering
technisch is geregeld. Lopen vrijwilligers, die anderen vervoeren (mede op verzoek van gemeente of
provincie) geen onnodige risico’s indien er tijdens de rit iets gebeurt?
Indien sprake is van een online systeem dat vraag en aanbod van ritten bij elkaar brengt, hoe
voorkomt men dat “kapers op de kust” ritten gaan uitvoeren tegen oneigenlijke voorwaarden?
Advies: Maak beter inzichtelijk welk deel van de vervoervraag de gemeenten denken te kunnen
afvangen door zelfredzaamheid (nu erg vrijblijvend ingevuld).
Advies: Geef duidelijke richtlijnen m.b.t. vervoersvormen waar de inzet van vrijwilligers mogelijk zou
kunnen zijn (wij gaan er van uit dat voor Wmo- en scholierenvervoer altijd gediplomeerde chauffeurs,
resp. gespecialiseerde chauffeurs worden ingezet). Regel zo nodig verzekeringen en biedt een
systeem aan waarmee in een beschermde digitale omgeving ritten gereserveerd kunnen worden.

2. Inzetbaarheid van voertuigen en chauffeurs
De regio koopt voertuigen in die inzetbaar zijn voor meerdere doelgroepen. Deze voertuigen dienen
daardoor aan een breed scala van criteria te moeten voldoen. In de uitgangspuntennotitie wordt
hierop niet of nauwelijks ingegaan. Omdat deze inkoopronde betrekking heeft op een korte periode,
vragen we ons verder af of vervoerders wel voertuigen willen en kunnen inzetten die geschikt zijn voor
meerdere doelgroepen. Zijn de voertuigen geschikt voor het meenemen van rolstoelen en scootmobiels. Mogen elektrische rolstoelen, die groter zijn dan gewone rolstoelen wel mee? Zijn de
voertuigen hoog genoeg om personen comfortabel in een rolstoel te vervoeren (voldoende zicht naar
buiten)? Beschikken ze over een goede vering, zodat passagiers de vele drempels op de wegen
kunnen doorstaan? Hebben de voertuigen die worden ingezet voor vervoer van rolstoelen en scootmobiels een elektrische lift, liefst aan de achterzijde van het voertuig?
Bij grote drukte moeten op specifieke momenten en bij specifieke gebeurtenissen flex vervoerders
kunnen worden ingezet. Deze vervoerders moeten aan dezelfde minimale kwaliteitseisen voldoen als
de basisvervoerders. Dit zou moeten gelden voor zowel voertuigen als in te zetten chauffeurs. Het
ROCOV vraagt zich af in hoeverre hierop controle is uit te oefenen.
Wat chauffeurs betreft is het ROCOV van mening dat niet elke chauffeur inzetbaar is voor alle
vervoertaken en dat gewerkt moet worden met gediplomeerde en/of gespecialiseerde chauffeurs.
Advies: Neem in het Bestek Inkoop Vervoer duidelijke criteria op waaraan de in te zetten voertuigen
moeten voldoen m.b.t. toegankelijkheid en comfort.
Advies: Hanteer minimale kwaliteitseisen van de in te zetten chauffeurs.

3. Kostenaspecten
Gedwongen door het feit dat het nieuwe systeem geleidelijk wordt ingevoerd (ingroei nieuwe
vervoerstromen) en door andere keuzen, is het ROCOV er niet gerust op dat de kosten van het
nieuwe systeem goed beheersbaar zijn. We denken daarbij aan de volgende aspecten:
 Er is (nog) geen goed zicht op de uiteindelijke grootte van de doelgroepen en bijbehorende
vervoerstromen. Dit maakt het voor vervoerders moeilijk om scherp in te schrijven.
 Er is gekozen voor een kortlopend contract van 1-8-2016 tot 1-7-2019. Ook deze relatief korte
periode kan kostenverhogend uitwerken (afschrijving investeringen over korte periode).
 Er is gekozen voor een vergoeding op basis van beladen ritten en niet daarnaast ook op basis
van beschikbaarheid van voertuigen en chauffeurs. Dit kan het gevaar inhouden dat
vervoerders voertuigen voor andere doeleinden gaan inzetten en er vaker een beroep gedaan
moet worden op de flex vervoerders. Dit kan invloed hebben op de kosten en ook op
mogelijke biedingen door vervoerders (die wellicht een hogere uurprijs gaan vragen).
 Er is gekozen voor aanwezigheid op basepoints. Niet duidelijk is of dit een “vaste thuisbasis”
is voor de vervoerder of dat een chauffeur met voertuig zich op of nabij een basepoint moet
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bevinden (ergens wachten of al rondrijdend). Dit kan invloed hebben op de kosten van het
vervoer.
Er worden voor het vervoer minimaal 2 verschillende basisvervoerders gecontracteerd en
daarnaast flex vervoerders. Deze partijen moeten bovendien verschillende voertuigtypen
kunnen aanbieden. Het ROCOV verwacht dat dit een prijsopdrijvende invloed zal hebben op
de kosten van het gehele systeem.
Het streven naar inzet van duurzame vervoermiddelen is op zich een heel goede ontwikkeling.
Maar inzet van aardgasvoertuigen en elektrische voertuigen is (tot op heden) veelal gepaard
gegaan met subsidieregelingen. Zijn die niet meer mogelijk, dan zal inzet van duurzame
vervoermiddelen van invloed zijn op de kosten. Wel vindt het ROCOV het vreemd dat in de
regio Stedendriehoek Euro-5 milieunormen als minimumeis gelden en in andere Gelderse
regio’s Euro-6.
Ook het inzetten van mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt is uitermate
sympathiek, maar het is de vraag of hierdoor de totale arbeidskosten voor de vervoerder niet
extra gaan toenemen. Daarnaast speelt dat m.b.t. Wmo-vervoer aan chauffeurs hoge eisen
worden gesteld. Inzet van vrijwilligers of goedkopere, minder opgeleide chauffeurs, is hiervoor
niet mogelijk.

Conclusie: Van diverse aspecten is onduidelijk welke gevolgen deze kunnen hebben voor de totale
kosten van het nieuwe vervoersysteem. Extra kosten zullen ergens door gefinancierd moeten worden.
Omdat gunning primair plaatsvindt op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), is
het ROCOV bevreesd dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het systeem of dat aan de
cliënten/gebruikers een hogere bijdrage gevraagd zal worden, waardoor het systeem niet meer voor
iedereen die daarvoor in aanmerking komt, gebruikt kan worden.
Advies: Zorg er voor dat de gebruikers/cliënten van het nieuwe vervoersysteem niet de dupe worden
van eventuele extra kosten die het gevolg zijn van de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot
vervoer, voertuigen en inzet materieel en chauffeurs.

4. Herkenbaarheid, uniforme uitstraling en reisinformatie
Voor reizigers/gebruikers, maar met name voor de OV-gebruikers van het systeem is het van groot
belang dat de in te zetten voertuigen herkenbaar zijn als behorend tot het regiotaxisysteem. Met inzet
van minimaal 2 vervoerders en een onbekend aantal flex vervoerders is dat niet vanzelfsprekend. Ook
zijn hierover geen criteria opgenomen. Als straks in geheel Gelderland nieuwe vervoerders gaan rijden
is herkenbaarheid en een uniforme uitstraling voor de OV-gebruikers een vereiste. Zeker omdat
regiotaxi een rol krijgt in de basismobiliteit en OV-visie van de provincie als “vangnet” in het
zogenaamde Flexnet (onderkant van het reguliere OV) om omissies in het reguliere OV aan te vullen.
Ook is het verkrijgen van reisinformatie voor de OV-doelgroep van regiotaxi onontbeerlijk. Een deel
van dit vervoer overschrijdt bovendien de concessiegrenzen. Beschikbaarheid van reisinformatie
(inclusief tariefinformatie) is dan van belang
Advies: Zorg voor herkenbaarheid van voertuigen door een uniforme uitstraling (een wens die het
ROCOV heeft voor heel Gelderland).
Advies: Zorg ervoor dat reisinformatiediensten (zoals 9292) de beschikking krijgen over
reismogelijkheden per regiotaxi (dat is in Noord-Brabant gerealiseerd). Hierbij is een rol weggelegd
voor de provincie Gelderland die hiervoor toestemming moet geven.

5. Afstemming vervoer met andere (regie)centrales
Binnen Gelderland krijgt elke regio haar eigen regiecentrale, naast de reeds bestaande centrales van
de OV bedrijven. Deze “wildgroei” aan (regie)centrales baart het ROCOV zorgen. Daarnaast is er
grensoverschrijdend vervoer met de omliggende regio’s en provincies. Hoe is de afstemming geregeld
tussen de regio’s en de openbaar vervoerbedrijven? Het ROCOV hoopt dat een regiecentrale per
regio niet leidt tot een verschraling van vervoermogelijkheden voor gebruikers/cliënten.
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Advies: neem als regio het initiatief tot een structureel overleg met aangrenzende regio’s, zodat regie
en vervoer breder afgestemd kunnen worden dan alleen binnen de eigen regio. Wellicht kan de
provincie hierbij een coördinerende rol op zich nemen.
In zijn algemeenheid willen we nogmaals benadrukken dat het van belang is gedurende het gehele
(opstart)proces, maar ook daarna, gebruikersgroepen en consumentenorganisaties bij de
ontwikkelingen te betrekken. Maak gebruik van hun expertise, b.v. bij het opstellen van nieuwe
systeemkenmerken, de aanschaf van voertuigen (houden van een schouw), kwalificatie van in te
zetten chauffeurs, monitoring van diverse aspecten, etc.

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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