Kleinschalig concessie onderzoek
Inleiding
Het gebruik van de “regiotaxi” blijkt landelijk gezien niet overal beschikbaar te zijn als “vangnet”
voor gebieden met geen of zeer beperkt OV. Wandelaars kunnen sommige etappes van een
wandeling niet meer lopen omdat geen OV beschikbaar is. Reizigers uit “Den Helder” kunnen niet
meer naar alle bestemmingen in den lande. Een onderzoek in onze provincie ligt daarom voor de
hand.
Opdracht
Zelf geformuleerde opdracht:


Richt een kleinschalig onderzoek in zodanig dat duidelijk wordt welke reiziger gebruik kan
maken van een regiotaxi voor gebieden zonder OV.



Bekijk de procedure voor aanmelden, gebruik en betaling van een rit met een regiotaxi.



Voer een rit uit, vanuit je huisadres naar een bestemming in een gebied zonder OV en laat
je daarna afzetten op een OV knooppunt op een tijdstip dat een bus naar huis genomen
kan worden.



Zorg dat het vervoer door minstens twee verschillende regiotaxi instanties wordt
uitgevoerd.



Voer de opdracht uit met minstens twee verschillende reizigers die vertrekken van hun
woonadres naar een “afspraak” op een horeca locatie en laat je afzetten op hetzelfde
tijdstip op een OV knooppunt. Beide reizigers maken zelf hun afspraak.

Planning
Beide onderzoekers (Ben Mouw en Hans Schmal) wonen in Apeldoorn. Het ligt voor de hand om te
starten met PlusOV, de lokale regiotaxi in de Stedendriehoek.
Als plaats op grote afstand van een OV halte wordt Kootwijk gekozen. Kootwijk ligt buiten het
verzorging gebied van PlusOV.
Na verblijf in een plaatselijke horeca, wordt de Valleihopper, regiotaxi van de regio FoodValley,
besteld om ons naar het busstation Wittenberg te brengen.
Vanuit Wittenberg kan men in de brede middagspits elk half uur met bus 102 naar Apeldoorn
reizen.
Timing
14.00 – aankomst Kootwijk
15.30 – vertrek met bus 102 vanaf busstation Wittenberg
Overige tijdaspecten worden over gelaten aan de verschillende regiecentrales.
Voorbereiding
Bekende planners zoals 9292, NS reisplanner en Go About geven GEEN OV advies voor een reis
naar Kootwiijk. Ook worden er GEEN regiotaxi's of evt. fietsen geadviseerd.
Daarom niet getreurd, we zijn niet voor één gat te vangen, zoeken op Google met Regiotaxi en
Apeldoorn geeft PlusOV als resultaat. Echter Regiotaxi en Kootwijk geeft geen duidelijke
oplossing, wel veel verouderde berichten.
Hoe vindt een reiziger uit “Den Helder”..... ?

Websites
De websites van PlusOV en de Valleihopper worden eerst bekeken qua mogelijkheden.
PlusOV
Op de Home pagina de verontrustende tekst: ”Wij vervoeren inwoners van de gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Met of zonder
Wmo-indicatie.” Zouden inwoners van andere gemeenten dan NIET vervoerd worden?
Iets naar beneden scrollend vind je een knop: “Ik wil een rit reserveren”
Hier valt te lezen: “Voor het reserveren van een rit, het aanvragen van ritten voor (grote) groepen
of voor een algemeen reisadvies in uw regio belt u met de reserveringslijn.”
Activeren van “reserveringslijn” geeft dan eindelijk een lijst met telefoonnummers waaronder het
nummer voor het reserveren van een rit.
Valleihopper
Op de Home pagina de verontrustende tekst: “De Valleihopper rijdt voor de inwoners van de regio
FoodValley: gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal
en Wageningen. Een rit begint of eindigt binnen de FoodValley regio.” Zelfde vraag als bij PlusOV.
Op de Home pagina staat het telefoon nummer om een rit te reserveren.
Conclusie: Voor reserveren “wint” de Valleihopper van PlusOV.
Reservering
Hoewel het mogelijk is om elektronisch te reserveren besluiten we de reservering per telefoon te
doen omdat je eerst geregistreerd moet zijn. Registratie is weinig zinvol als gebruik van de
regiotaxi tot een minimum beperkt blijft.
PlusOV
Voor het reserveren van een rit zijn een groot aantal gegevens nodig waaronder telefoon nummer
voor het waarschuwen dat de taxi er aan komt en een email adres voor een bevestiging. In totaal
ca. 6 min. aan de telefoon.
Ben kreeg de bevestiging en constateerde dat het opgegeven telefoon nummer niet juist was.
Verbetering hielp niet, Ben werd NIET vooraf gebeld.
Hans kreeg GEEN bevestiging maar werd WEL vooraf gebeld dat de taxi in aantocht was.
Valleihopper
Ook voor de Valleihopper wordt een groot aantal gegevens gevraagd, echter GEEN email adres.
Er komt dus ook geen bevestiging en daarmee geen mogelijkheid om foute gegevens te
corrigeren. Het telefoon gesprek duurde ca. 7 min.
Kosten
Voor Ben:


Apeldoorn – Kootwijk Euro 10,50



Kootwijk – busstation Wittenberg Euro 7,50

Voor Hans:


Apeldoorn – Kootwijk Euro 9,65



Kootwijk – busstation Wittenberg Euro 7,50

Totaal dus Euro 18,-- voor Ben en Euro 17,15 voor Hans.
Bij een afstand van 28 kilometer kost de regiotaxi dus ruim Euro 0,60 per kilometer

De streekbus Apeldoorn, Grote Kerk – busstation Wittenberg kost 0,22 per kilometer (vol tarief)
Er zijn auto's die ca. Euro 0,20 per kilometer (ex. parkeerkosten) kosten
Uitvoering
Algemeen geldt dat een regiotaxi een tijdspeling van een kwartier heeft rond de afgesproken tijd.
Hoewel apart aangevraagd werden beide ritten netjes gecombineerd, dat werkt dus.
PlusOV bepaalde dat Hans om 12.50 opgehaald zou worden, dus moest hij om 12.35 al klaar
staan voor vertrek.
De chauffeur belde netjes vooraf en stond rond 12.50 voor de deur. Bij een rittijd van ca. 20 min.
was de aankomsttijd dus ca. 13.10 of ongeveer drie kwartier te vroeg.
Voor aankomst garantie op de bus op het busstation Wittenberg wil Valleihopper ons om 15.00
ophalen. Met een speling van een kwartier moesten we dus om 14.45 klaar staan.
Daar alle deelnemers aan onze “vergadering” vroeg aanwezig waren (13.15) was het geen
probleem om de “vergadering” om 14.15 te besluiten.
De chauffeur belde Hans om 14.45 en vroeg of Ben ook aanwezig was.
We werden om 14.50 opgehaald en bij een rittijd van 10 min. kwamen we ca. 15.05 op busstation
Wittenberg, ruim op tijd voor de bus van 15.30 naar Apeldoorn.
Bijzonder detail, dicht bij het busstation Wittenberg kwamen wij de bus van 15.00 tegen.
Betaling is alleen mogelijk met cash, niet vooraf betalen, ook pin-, credit- of OV chipkaart worden
NIET geaccepteerd. De chauffeur zal dus aardig wat geld op zak hebben. Zijn er geen
roofovervallen?
Ervaringen
Het reizen met de regiotaxi op zich is zeker een prettige ervaring, vriendelijke personen aan de
telefoon, vriendelijke behulpzame chauffeurs die op tijd telefonisch melden dat zij er aan komen.
De reisduur is prima, volledig volgens de rijtijden die Google aan geeft.
Betaling is geen probleem, er is wisselgeld er er wordt een nette bon geprint.
De aankomst op de bestemming is echter veel te ruim wat de totale tijdbesteding voor een
“vergadering” in Kootwijk wel wat lang maakt. Voor een uur vergaderen in Kootwijk is in totaal 3.45
uur/minuten nodig. Een dergelijke vergadering op de Wittenberg met regulier OV als transport zou
in totaal 2.30 uur/minuten kosten, “Kootwijk” kost dus ca. 50% meer. (Transport per auto zou nog
veel meer schelen, kost slechts 1.45 uur/minuten.)
In dit geval was de totale wachttijd voor Hans: 15 min. voor vertrek naar Kootwijk, 45 min. voor de
vergadering in Kootwijk en 25 min. op busstation Wittenberg, totaal dus 1.25 min.
Samenvatting


OV planners geven geen advies naar bestemmingen die volgens hun normen te ver van
een halte liggen.



Beide regiotaxi organisaties geven aan dat zij slechts voor hun eigen inwoners rijden.



Informatie voor het reserveren van een rit dient snel gevonden te worden. Bij PlusOV staat
het telefoonnummer voor reserveren pas op de 3e pagina.



Er is tijd nodig (ruim 6 min.) om een aanvraag voor vervoer van een reiziger te honoreren.



De Valleihopper geeft geen bevestiging van de reservering.



De prijs/prestatie van de regiotaxi is slecht (duur en traag).

Conclusie
Hoewel de behandeling van de reiziger uitstekend is (vriendelijke en nette behandeling) is de
informatie voorziening beneden peil (ontbreekt volledig) en de prijs/prestatie voor de reiziger zeer
slecht. Op deze manier kan een dergelijk systeem GEEN alternatief (onderdeel Flexnet) zijn voor
vervoer in minder bevolkte gebieden.
Aanbevelingen


Maak de totale reisketen sneller waardoor de concurrentie positie verbetert.



Zorg dat de reiskosten meer in de buurt te liggen van de kosten voor regulier OV



Zorg voor een geïntegreerd tarief systeem (tarievenhuis) en betaling systeem



Zorg voor “normale” aansluittijden op knooppunten

Apeldoorn, 5 februari 2018
Ben Mouw
Hans Schmal

