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Arnhem, 22-augustus 2016

Geachte heer Pelsma,
Aan uw verzoek om een reactie te geven op het Programma van Eisen EU-aanbesteding
Basismobiliteit Noord-Veluwe Perceel 2: Vervoerscapaciteit, 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 richt zich zowel op CVV- als
route gebonden vervoer: Wmo- en leerlingenvervoer en OV.
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. Ook heeft het ROCOV nog vragen over enkele
punten.
Inhuur extra capaciteit
Op pagina 3 staat vermeld dat gemeenten extra capaciteit bij niet gecontracteerde partijen mogen
inkopen indien de capaciteit bij de regiecentrale onvoldoende is.
Vragen: speelt dat ook in ad hoc situaties? Worden hieraan dezelfde eisen gesteld m.b.t. voertuigen
en chauffeurs als bij het gecontracteerde vervoer? Daaraan moet volgens het ROCOV zeker worden
voldaan.
Grensoverschrijdend vervoer
Indien er sprake is van grensoverschrijdend vervoer kan de regiecentrale een rit toekennen aan een
opdrachtnemer van de andere regio indien deze de rit efficiënter kan uitvoeren. Gedurende de verdere
invoering van het systeem wil men hierover afspraken maken met de aangrenzende regio’s (pagina3).
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Advies: het ROCOV vindt dit een goed streven, maar ziet de afspraken liever al afgerond bij de start
van het nieuwe vervoersysteem.
Klantcontact
Op pagina 7 wordt vermeld dat de regiecentrale primair verantwoordelijk is voor het klantcontact. Men
moet 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.
OV-reizigers
Tot de CVV-reizigers behoren ook degenen die het vervoersysteem als OV gebruiken. Dit deel van het
vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland. Ook stelt de provincie de
tarieven hiervoor vast (zie pagina 8). Het ROCOV Gelderland heeft hierbij een formele rol die hier niet
wordt genoemd.
Advies: neem hier de rol van het ROCOV Gelderland op.
Het vervoersysteem gaat een aanvullende rol spelen binnen het reguliere OV. Het is dan van belang
dat informatie over de reismogelijkheden zijn opgenomen in de reisinformatiesystemen (zoals 9292).
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.
Chauffeursinzet
In paragraaf 2.7.1 (pagina 11) besteedt het PvE aandacht aan de inzet van de chauffeurs. Deze
moeten goed door opdrachtnemer en regiecentrale worden geïnstrueerd.
Vraag: biedt dit voldoende garantie voor inzet van volledig gekwalificeerde chauffeurs? Is paragraaf
2.7.1 volledig, gelet op het gestelde in hoofdstuk 3 (met name de paragrafen 3.1 (pagina12) en 3.4
(pagina 13 e.v.))?
Voertuigeisen
Terecht wordt veel aandacht besteed aan de voertuigeisen. In paragraaf 4.2.4 (pagina 22) komen
aanvullende eisen voor rolstoelbussen en taxibussen aan bod, onder andere de instaphoogte en
treehoogte. Deze zijn hier vastgesteld op maximaal 23, resp. 24 centimeter. Dit komt ons erg hoog
over en is een hoogteverschil van maximaal 20 cm de standaard.
Vraag: Wat is de maximale instap- en treehoogte in de rolstoel- en taxibussen.
Het vervoeren van rolstoelen en scootmobielen is een belangrijke vervoertaak binnen het nieuwe
vervoersysteem. Daar zijn dan ook extra voertuigeisen voor opgenomen (zie paragraaf 4.2.4 op
pagina 22 en 23). De tekst is echter niet duidelijk over welke voertuigen mogen worden ingezet voor
reizigers in een rolstoel.
Vraag: mogen rolstoelen alleen vervoerd worden met de speciale rolstoelbussen (type A) met toegang
via achterdeuren; of mogen ook taxibussen met alleen zijdeuren daarvoor worden ingezet? Dat laatste
is volgens het ROCOV niet veilig voor de gebruiker.
Milieueisen
In het PvE (paragraaf 4.4, pagina 24) wordt een stapsgewijze aanpassing aan de strengere
milieueisen voorgesteld. Hierdoor hoeven de in te zetten voertuigen pas per 1 januari 2018 te voldoen
aan de Euro6-normen. Het zou beter zijn om deze normen al vanaf 1 januari 2017 te laten ingaan,
zodat hierin één lijn getrokken wordt voor de gehele provincie.
Advies: stel de Euro6-norm verplicht met ingang van de start van het nieuwe systeem per 1 januari
2017.
Herkenbaarheid voertuigen
Op pagina 21 wordt kort stilgestaan bij de herkenbaarheid van de voertuigen. Het ROCOV maakt zich
zorgen 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
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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-reizigers 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).
Warme terugbelservice
Op pagina 25 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? Een persoon heeft uiteraard de voorkeur, mede
omdat deze kan inspelen op mogelijke extra vragen vanuit de gebruiker.
Inzet capaciteit
De in te zetten capaciteit is gebaseerd op een gemiddelde per jaar (pagina 28). Deze ligt lager dan de
capaciteit die nodig is op de drukste momenten in het jaar.
Vragen: Kunnen OV-gebruikers van het systeem hierdoor niet in de knel komen op momenten dat de
benodigde capaciteit volledig is ingezet? Kan het systeem dan wel een betrouwbare rol krijgen binnen
de basismobiliteit en het Flexnet?
Innen reizigersbijdrage
CVV-reizigers betalen een reizigersbijdrage. OV-gebruikers moeten hun reiskosten in het voertuig
kunnen verrekenen (pagina 34). Als betaalwijze worden contant en pin genoemd.
Vraag: Krijgen OV-gebruikers de mogelijkheid te betalen met een OV-chipkaart?
Advies: accepteer alle betaalwijzen.
Klachtenprocedure
In hoofdstuk 7 wordt stilgestaan bij de klachtenprocedure. Er volgt echter geen omschrijving waarop
een reclamant recht heeft indien een klacht wordt toegekend. Valt terugbetaling van de reiskosten en
een vergoeding van een gemiste voorstelling bij een vertraagde rit hieronder?
Advies: Neem een duidelijke omschrijving op wat wordt toegekend als een klacht gegrond wordt
verklaard.
Overige opmerkingen en vragen
 In het PvE zijn geen maximale omrijdtijden voor OV-ritten opgenomen.
 In het PvE is geen informatie opgenomen over het aantal zones of kilometers die tegen
gereduceerd tarief afgelegd kunnen worden. Zijn dat 5 zones = 25 kilometer?
 Tot hoever kunnen OV-reizigers over regiogrenzen heen reizen?
 Overleg met reizigerspanels is niet opgenomen in het PvE. Komt er ook een overleg over
vervoer waarbij naast regiecentrale ook vervoerders zijn betrokken?
 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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