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Betreft: Reactie op Programma van Eisen aanbesteding Vraagafhankelijk vervoer regio Rivierenland

Arnhem, 15 juli 2016

Geachte heer Pelsma,
Aan uw verzoek om een reactie te geven op het Programma van Eisen EU-aanbesteding
Vraagafhankelijk vervoer regio Rivierenland komt het ROCOV Gelderland graag tegemoet.
Doel van de aanbesteding is het inkopen van vervoercapaciteit voor de uitvoering van
vraagafhankelijk vervoer in het nieuwe regionale vervoersysteem. Dit gaat rijden onder de naam
Versis en heeft bij de start per 1 januari 2017 betrekking op Wmo-vervoer en het OV-deel van het
vraagafhankelijke vervoer (regiotaxi).
In het PvE zijn veel zaken gedetailleerd uitgewerkt. Ook zitten er goede uitgangspunten in, zoals
afstemming met aangrenzende regio’s/regiecentrales om voor grensoverschrijdende ritten een
integrale planning na te streven. Desondanks zijn er toch nog enkele punten die naar de mening van
het ROCOV verduidelijking of aanpassing behoeven.

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.
Ook de milieueisen aan de voertuigen (pagina 19 en 20) stimuleren de vervoerders niet te gaan rijden
met de meest milieuvriendelijke voertuigen.
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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.

Samenwerking tussen regiecentrale en vervoerder(s)
Er is nadrukkelijk voor gekozen dat de regiecentrale primair verantwoordelijk is voor het klantcontact.
De voertuigen worden direct aangestuurd door de regiecentrale. Men mag hierbij echter niet vergeten
dat de chauffeurs het eerste gezicht naar buiten zijn van het vervoersysteem. Het is dan ook logisch
dat zij een grotere rol in het onderhouden van de contacten met klanten krijgen. Er dient sprake te zijn
van enige flexibiliteit voor de chauffeurs in hun omgangsmogelijkheden met de klanten (niet alleen een
rigide vervoertaak).
Advies: laat de chauffeurs een rol spelen bij het onderhouden van contacten met de reizigers.

Rol ROCOV
Op pagina 6 van het PvE komt de OV-reizigersgroep aan bod. Hierbij missen we een zinssnede over
de rol van het ROCOV. Met betrekking tot tarieven, loopafstanden en andere, door de provincie vast
te stellen criteria dient een advies aan het ROCOV gevraagd te worden.
Advies: opnemen rol van het ROCOV bij criteria die betrekking hebben op de OV-reizigers.

Innen reizigersbijdrage
De chauffeurs innen de door de regiecentrale aangegeven eigen bijdrage van de reizigers. Op pagina
8 wordt niets vermeld over welke betaalwijzen mogelijk zijn. Het ROCOV is en blijft van mening dat
alle betaalwijzen mogelijk moeten blijven, dus ook contante betaling en OV-chipkaart. Worden de
voertuigen uitgerust met OV-chipkaart apparatuur? En komt er de mogelijkheid digitaal of elektronisch
te betalen?
Advies: betalen van de eigen reisbijdrage in de voertuigen moet met alle betaalwijzen mogelijk blijven
of worden.

Herkenbaarheid
Zorg heeft het ROCOV over de herkenbaarheid van de voertuigen waarmee OV-reizigers worden
vervoerd. Een bordje achter de voorruit of een magneetstrip aan de zijkant van het voertuig komt erg
minimaal over. Voor alle reizigers/gebruikers, maar met name voor de OV-reizigers 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 OVreizigers een vereiste. Zeker omdat, naar verwachting in de provinciale plannen, regiotaxi een rol krijgt
in de basismobiliteit en in de uitwerking van de OV-visie van de provincie als “vangnet” in het
zogenaamde Flexnet (onderkant van het reguliere OV waarmee omissies in het reguliere OV worden
aangevuld).
Advies: Neem herkenbaarheid van voertuigen door middel van een uniforme uitstraling op in het PvE
(een wens die het ROCOV heeft voor heel Gelderland).

Inzet materieel
In het PvE worden drie in te zetten voertuigtypen genoemd (categorie A, B en C). Tot categorie B
behoren taxi/personenauto’s waarin naast gewone zitplaatsen ook 1 rolstoelplaats beschikbaar moet
zijn. Het ROCOV vraagt zich af of de zijramen van deze voertuigen wel hoog genoeg zijn zodat ook de
rolstoeler op normale wijze naar buiten kan kijken.
Advies: neem in het PvE een norm op voor zicht naar buiten voor rolstoelers in de categorie B
voertuigen.
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Warme terugbelservice
Op pagina 20 wordt gerept over een “warme terugbelservice”. Deze is ook voor OV-reizigers van
belang. Deze verloopt via een terminal.
Vraag: worden de reizigers gebeld door een persoon of krijgen ze een vooraf opgenomen
computerstem te horen met een standaard tekst?

Omrijdtijd OV-reizigers
In het PvE is geen informatie te vinden over de omrijdtijd waarmee OV-reizigers te maken kunnen
krijgen. Zeker als zij een rit naar een OV knooppunt maken en daar een aansluiting willen halen of
tijdig bij een afspraak moeten zijn of bij een voorstelling, is omrijdtijd een factor om rekening mee te
houden.
Advies: neem richtlijnen voor omrijdtijden voor OV-reizigers op in het PvE.

Klachtafhandeling
Er komt een onafhankelijke klachtencommissie.
Vraag: welke toezeggingen kan de klachtencommissie doen als een klacht wordt toegewezen.
Kunnen de kosten van het vervoer worden vergoed of ook de kosten voor bv. een voorstelling indien
de klachtindiener deze niet heeft kunnen bijwonen, omdat de taxi veel te laat was?

Overige vragen
In het PvE wordt naar de mening van het ROCOV te weinig duidelijkheid gegeven over diverse zaken.
Daarover heeft het ROCOV enkele vragen:
 Waar legt deze regio de grens m.b.t. de maximale afstand voor vervoer met reductie? Is dat
20 km, of meer?
 Tot hoever kunnen OV-reizigers over de regiogrens heen reizen?
 Hoe zit het met reisinformatie (zoals in 9292) indien het systeem als OV wordt gebruikt?
 Komt er een tripartite-overleg tussen het ROCOV, provincie en regiecentrale om zaken
betreffende OV-reizigers te bespreken?

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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