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Betreft: Reactie op Nota van Uitgangspunten aanbesteding Vervoer (CVV-deel) Achterhoek

Arnhem, 20 juni 2016

Geachte heer Pelsma,
Aan uw verzoek om een reactie te geven op de Nota van Uitgangspunten aanbesteding Vervoer
(CVV-deel) betreffende de regio Achterhoek komt het ROCOV Gelderland graag tegemoet.
In het eerder toegezonden PvE Aanbesteding Vervoercentrale (d.d. 18-12-2015) is reeds stilgestaan
bij zaken als systeemkenmerken, reizigersprofiel, voertuigkenmerken en (een simpele vorm van)
klachtenafhandeling. Hierover heeft het ROCOV op 26 januari een advies uitgebracht (met kenmerk:
RGS502).
Omdat het CVV-vervoer binnen de regio Achterhoek als eerste wordt opgestart binnen de nieuwe
contractperiode, is nu een aparte NvU over dit deel van het vervoer opgesteld. Over deze nota is
reeds overleg geweest tussen de regio enerzijds en vertegenwoordigers van reizigers en Wmo-raden
anderzijds. Desondanks zijn er toch nog enkele punten die naar de mening van het ROCOV
verduidelijking behoeven.
Aansturingsmodel
Vanwege verschil in “planbaarheid” tussen CVV- en leerlingenvervoer wordt aangegeven dat het
wellicht voordeliger en/of minder risicovol is om voor deze twee vervoervormen een iets ander
aansturingsmodel te kiezen. In de nota lezen we niet duidelijk terug hoe dit vorm krijgt.
Vraag: kan dit verder verduidelijking krijgen? Of heeft dit alleen te maken met het tijdsverschil in
aanbesteding (Wmo in een later stadium)?
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Inzet materieel en chauffeurs
Een van de uitgangspunten genoemd onder “Omvang van het vervoer” is dat CVV-materieel en
chauffeurs voor ander vervoer (bijv. leerlingenvervoer, maar wellicht ook Wmo-vervoer)) ingezet
moeten kunnen worden. Op zich is het ROCOV het daar mee eens, maar mist hierbij wel de
opmerking dat de in te zetten voertuigen dan aan de hoogste eisen qua toegankelijkheid moeten
voldoen en dat de chauffeurs volledig gediplomeerd en op meerdere terreinen gespecialiseerd moeten
zijn. Alleen deze voertuigen en chauffeurs zijn multi-inzetbaar.
Advies: schaf voertuigen aan die multi-inzetbaar zijn en voldoen aan alle eisen m.b.t. toegankelijkheid
(let daarbij ook op scootmobiels en elektrische rolstoelen; ook lage instap) en zorg voor breed
opgeleide chauffeurs. Neem hiervoor minimale opleidingscriteria op in de nota (het overzicht met de
eisen aan de chauffeur is hier niet duidelijk in).

Klanttevredenheid
Er is de mogelijkheid opgenomen dat de vervoerder een bonus ontvangt bij een hoge
klanttevredenheid. Noch in de NvU Aanbesteding Vervoercentrale noch in de NvU Aanbesteding
vervoer wordt hier concreet op ingegaan. Klanttevredenheid en klachtenprocedure zijn zaken die met
elkaar samenhangen. In het PvE Aanbesteding Vervoercentrale ontbrak deze. Volgens een e-mail van
de heer GJ. Verzijden (17 februari 2016) zou deze inmiddels zijn uitgewerkt en bij het PvE zijn
gevoegd. Helaas is deze procedure ons niet bekend.
Advies: Geef meer openheid over de bonusregeling en klachtenprocedure.

Duurzaamheid
Er wordt een contractduur voor het vervoer aangehouden tot en met 31 december 2019. Door deze
relatief korte contractduur loopt de regio het risico dat vervoerders geen of weinig nieuwe voertuigen
gaan aanschaffen en inzetten die voldoen aan de euro-6 normen. Dit staat haaks op brede
milieudoelstellingen van nationale en regionale overheden, zoals het beperken van de CO2-uitstoot.
Advies: “verzin een list” waardoor vervoerders toch gestimuleerd worden nieuwe voertuigen aan te
schaffen met hoge milieukwalificaties. Biedt desnoods een aankoopregeling aan indien zij na 31
december 2019 niet meer gecontracteerd worden.

Vergoeding vervoerder
Het ROCOV is het eens met het uitgangspunt de vervoerders te betalen per uur en per gereden
kilometer. Maar dit mag niet leiden tot een voor de reizigers onbetaalbaar vervoersysteem. Het
ROCOV gaat er dan ook vanuit dat de tarieven, zoals opgenomen in Tarieven en Systeemkenmerken
Regiotaxi Nieuw (waarover het ROCOV al eerder adviseerde; kenmerk: RGS514), van kracht blijven.
Een hiermee verband houdend aspect zijn de betaalmogelijkheden in de voertuigen. Blijven alle
betaalwijzen mogelijk; dus ook contante betaling? Worden de voertuigen uitgerust met OV-chipkaart
apparatuur? En komt er de mogelijkheid digitaal of elektronisch te betalen?
Advies: neem de vastgestelde tarieven op in de NvU en zorg ervoor dat alle betaalwijzen mogelijk
zijn.

Eenduidige uitstraling
In de NvU worden geen eisen gesteld t.a.v. herkenbaarheid en uniforme uitstraling van de voertuigen.
Een magneetsticker aan de zijkant van de voertuigen komt wel erg minimaal over. 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 meerdere
(flex-)vervoerders is dat niet vanzelfsprekend. 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 eventueel in de uitwerking van de 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.
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Advies: Neem herkenbaarheid van voertuigen door middel van een uniforme uitstraling op in de NvU
(een wens die het ROCOV heeft voor heel Gelderland).

Ritten naar/van Duitsland
De regio Achterhoek is redelijk nauw verbonden met de Duitse grensstreek. Is het mogelijk met het
vervoersysteem straks ook naar en van Duitsland te reizen? En, zo ja, tot hoever Duitsland in? Krijgen
de chauffeurs daar instructie voor? En hoe wordt dat opgenomen in de communicatie en informatie?
Advies: biedt meer duidelijkheid over het reizen naar/van Duitsland.

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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