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Betreft: Advies over Breng Flex

Arnhem, 4 oktober 2016

Geachte mevrouw Wennekendonk,
Aan uw verzoek advies uit te brengen over het nieuwe vervoersysteem Breng Flex komt het ROCOV
Gelderland graag tegemoet.
Tijdens een informatiesessie voor leden van de werkgroep Dienstregelingen op 2 september j.l. en
tijdens de ROCOV-vergadering op 15 september, zijn de plannen gepresenteerd.
Hermes ziet Breng Flex als een toekomstgericht vervoersysteem dat zich laat sturen door de vraag
vanuit de reiziger. Met ingang van de dienstregeling 2017 (geldig vanaf 11 december 2016) wilt u dit
systeem gaan testen om zo de haalbaarheid ervan te onderzoeken en mogelijke kinderziektes te
achterhalen. De pilot vindt plaats binnen de stedelijke gebieden van Arnhem en Nijmegen (en een
beperkt aantal dorpen daaromheen). Het door OV-idee uitgevoerde marktonderzoek heeft mede ten
grondslag gelegen aan de verdere uitwerking van het systeem. De financiering van Breng Flex zoekt u
in een “herstructurering” van de huidige beschikbare dienstregelingsuren van het reguliere openbaar
vervoer.

Sterke elementen
In het nieuwe vervoersysteem, zoals dat is voorgelegd, zitten diverse elementen die het ROCOV
aanspreken. Hierbij gaat het met name om:
a. Het zonder overstappen kunnen reizen van elke halte naar alle andere haltes binnen de
pilotgebieden. Het systeem is daarmee veel flexibeler dan t.o.v. het huidige reguliere OV.
b. Dat de ritten niet alleen via de speciaal ontwikkelde App, maar ook telefonisch zijn te
reserveren.
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c.
d.
e.
f.

Dat het ook voor incidentele ritten kan worden gebruikt.
Dat milieuvriendelijke voertuigen worden ingezet.
Dat er alleen gereden wordt indien er vraag is.
Dat het tijdvenster overeenkomt met het tijdvenster van het reguliere OV.

Op zich heeft het ROCOV dan ook een positieve grondhouding t.o.v. Breng Flex en worden de
mogelijkheden als aanvullend vervoersysteem zeker gezien. Maar dat neemt niet weg dat het ROCOV
enkele kritische kanttekeningen moet plaatsen.

Status binnen OV-visie
In uw adviesaanvraag geeft u aan dat Breng Flex uitstekend past binnen de OV-visie van de provincie
Gelderland. Daar is het ROCOV Gelderland het deels mee eens. Het systeem zou een alternatief
kunnen zijn voor vervallen ritten en/of lijnen. Deze worden dan omgezet van “vastnet” naar “flexnet”.
In ons advies over de dienstregeling 2017 hebben wij vanwege het vervallen van lijnen c.q.
frequenties een paar suggesties gedaan voor inzet van Breng Flex. In hoeverre u hieraan invulling
gaat geven, is ons op dit moment niet bekend. Vooralsnog wordt Breng Flex ingezet als een
vervoersvorm tussen de reguliere bus en de individuele taxi binnen de stedelijke gebieden van
Arnhem en Nijmegen. M.a.w. een extra aanbod van vervoer in bestaand gebied met regulier OV. De
plannen van Breng Flex bieden geen oplossing voor het snoeien van de dienstregeling (in ritten en
lijnen) in de gehele regio. Voor de gebieden buiten beide plaatsen biedt het systeem geen vervanging
voor wegvallend vervoeraanbod. Hiermee ontstaat een vorm van “vervoerarmoede” in de
buitengebieden, waarmee voor het ROCOV een deel van de draagkracht onder Breng Flex wegvalt.

Financiering Breng Flex
Voor het financieren van deze pilot wilt u, naast het te hanteren tarief van € 3,50 per rit, de
geldmiddelen van de elders in de concessie bespaarde DRU’s inzetten. Het ROCOV Gelderland wijst
dit voornemen resoluut van de hand, daar in onze visie de besparingen ingezet dienen te worden voor
uitbreiding van de dienstverlening op drukke trajecten dan wel voor het aanbieden van alternatief
vervoer op plekken waar het regulier vervoer komt te vervallen. Wellicht ten overvloede merken wij op
dat, indien Breng Flex een alternatief biedt als vervanging van regulier OV, de ritprijs navenant dient te
zijn.
Kortom, de door u aangedragen plannen bieden in deze vorm geen alternatief bij het verdwijnen van
regulier Openbaar Vervoer en passen in die zin dan ook niet in het begrip Flexnet zoals opgenomen in
de door de Staten van de provincie Gelderland aangenomen OV-visie.

Ondanks de verzorgde presentaties en aangeleverde documentatie hebben wij toch nog een aantal
vragen:
a. Ritten kunnen gereserveerd worden via een speciale App en telefonisch. Zijn ritten ook via
internet te reserveren? Zeker in een pilotfase zouden alle reserveringsmogelijkheden ingezet
moeten worden; zeker zolang er nog veel (potentiële) reizigers zijn die niet de beschikking
hebben over een smartphone.
b. Veelal zullen ouderen gebruik maken van telefonische reservering. Wordt personeel dat de
telefoon bedient voldoende getraind om met deze ouderen dusdanig gesprekken te voeren
dat alle benodigde informatie voor een rit inclusief de kosten wordt medegedeeld?
c. Hoe gaat de informatievoorziening en het communicatietraject er uitzien? Daarover hebben
nog geen concrete voorstellen het ROCOV bereikt.
d. Komt de reismogelijkheid per Breng Flex ook in 9292.nl? Het verkrijgen van reisinformatie
over Breng Flex kan met name voor reizigers van buiten de pilotgebieden van belang zijn.
e. Hoe communiceert het systeem met een reiziger die een rit heeft gereserveerd vanaf een
station, maar wiens trein een onverwachte vertraging oploopt waardoor hij niet op tijd bij de
bushalte bij het station kan zijn?
f. Mogen blindengeleidehonden gratis mee en hoe zit het met begeleid reizen: mogen ook
begeleiders gratis mee?

2

g. Zijn (regionale) reisproducten, zoals “Altijd Vrij”, “Dal Vrij” e.d. wel of niet geldig?
h. Is cash betaling ook mogelijk in geval dat de in het voertuig aanwezige apparatuur technische
problemen krijgt?

Tot Slot
Wat gebeurt er indien de pilots geen succes blijken te zijn? Komen de weggesneden lijnen en ritten in
het reguliere OV dan weer terug?
De mogelijkheid bestaat dat het OV buiten de Breng-Flex gebieden dusdanig achteruit gaat dat OVreizigers in deze gebieden definitief verloren gaan voor het OV.
Uit het door OV-idee uitgevoerde onderzoek is naar voren gekomen dat het systeem positief is
ontvangen door potentiële reizigers, die ook de ritprijs van € 3,50 acceptabel vinden. Zou het systeem
met de inkomsten uit het vervoer van deze nieuwe reizigers zich niet zelf kunnen bedruipen?
Indien Breng Flex gaat functioneren als alternatief voor vervallen lijnen en ritten, die nu nog als
regulier OV worden uitgevoerd, vindt het ROCOV het tarief te hoog in vergelijking met de tarieven voor
het reguliere OV. Dit geldt zeker als het om korte ritten gaat.

Gelet op het vorenstaande zal het duidelijk zijn dat het ROCOV geen positief advies over Breng Flex
kan uitbrengen. Daarvoor zou eerst door Hermes (en de provincie Gelderland) ingegaan moeten
worden op de fundamentele bezwaren (financiering, status binnen OV-visie en ritprijs). Ook zou het
ROCOV graag meer informatie willen ontvangen over de hierboven vermelde vragen.
Monitoring en evaluatie
Het ROCOV Gelderland gaat ervan uit dat de pilot goed wordt gemonitord en tussentijds en na afloop
wordt geëvalueerd. Zo is het ROCOV benieuwd naar de invloed van Breng Flex op het reguliere OV.
Wordt het een concurrent? Voor een goede evaluatie is het van belang dat van elke aanvraag wordt
geïnventariseerd of het een nieuwe reiziger betreft, het een rit is vanwege het vervallen van een
buslijn of een reiziger die het gemak van Breng Flex prefereert boven het reguliere OV.

Graag zien wij uw reactie op de inhoud van onze opvattingen over de huidige plannen van Breng Flex
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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