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Betreft: Aanvullende reactie over Breng Flex

Arnhem, 31 oktober 2016

Geachte mevrouw Wennekendonk,
In uw brief (kenmerk u16.01186) gaat u in op de door het ROCOV Gelderland toegestuurde reactie en
daarin gestelde vragen omrent Breng Flex. Uw antwoorden nemen een deel van de zorgen weg; aan
enkele vraagstukken moet nog worden gewerkt door Hermes. Zoals in onze eerste reactie op de
adviesaanvraag over Breng Flex al aangegeven (brief met kenmerk RGS549) heeft het ROCOV een
positieve grondhouding t.o.v. Breng Flex. Dat neemt niet weg dat we graag geconstateerde
oneffenheden in het pad naar invoering tijdig gladgestreken willen zien, waardoor Breng Flex een
sterker vervoersysteem wordt en breed gedragen kan worden door de reizigers.
Een punt van zorg blijft de bereikbaarheid van de zgn. buitengebieden. In uw
dienstregelingsvoorstellen 2017 is voorzien in het schrappen van lijnen en/of ritten, met name in
buitengebieden. Dit, volgens u, in het kader van de OV-visie van de provincie Gelderland om geen
“lege bussen” meer te laten rondrijden. Een aanpak waar het ROCOV niet negatief tegenover staat,
maar wel met als voorwaarde dat een “flexnet-achtige” oplossing wordt aangeboden als alternatief. Zo
is het ook in de OV-visie verwoord. Nu biedt Hermes in veel gevallen geen alternatief voor vervallen
lijnen en/of ritten. Het ROCOV is benieuwd in hoeverre u in uw reactie op ons advies over de
dienstregeling 2017 daarop ingaat.
Het ROCOV Gelderland blijft vooralsnog een “vervelend gevoel” houden over Breng Flex: inzet juist
niet op die plaatsen waar het als een alternatief voor wegvallend regulier openbaar vervoer van nut
kan zijn en bekostigd door het bezuinigen op het regulier openbaar vervoer. Zijn de huidige reizigers,
en uiteindelijk uw bedrijf, daarmee gediend?

1

Het ROCOV Gelderland betreurt de gekozen benaming van BRENG FLEX aangezien het, zoals
hierboven reeds aangegeven, in deze vorm niet tegemoetkomt aan het gestelde over Flexnet in de
OV visie. Het systeem houdt het midden tussen een reguliere buslijn en een individuele taxi en heeft
beperkingen m.b.t. de toepasbaarheid van huidige producten en tarieven in het reguliere OV. In dat
kader kunt u van ons als belangenbehartiger van ALLE reizigers geen groen licht verwachten op deze
vervoersmodaliteit.
Wat de ritprijs betreft ziet het ROCOV Gelderland graag een vorm van “best pricing”. Dit moet
technisch toch uitvoerbaar zijn? Of is deze innovatie in betaling niet mogelijk?
Ook is nog niet duidelijk hoe wordt omgegaan bij grote vertragingen van het regulier openbaar vervoer
waardoor een gereserveerde en al vooraf betaalde rit met Breng Flex wordt gemist. Is gratis
omboeken naar een latere rit dan mogelijk?

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

2

