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Reactie op pve's en brief over wildgroei regiecentrales

Geachte heer Mouw,
In uw brieven van 18 december en 26 januari hebt u advies uitgebracht over de programma’s van
eisen van de aanbesteding van de regiecentrales in de regio’s Rivierenland, Noord-Veluwe,
FoodValley en Achterhoek. In uw brief van 8 februari brengt u uw zorg over de - in uw ogen - wildgroei
aan regiecentrales in onze provincie nog eens onder de aandacht.
Uw adviezen komen, gelet op de overeenkomst in de verschillende pve’s, overeen met de reactie die
u gegeven hebt op het eerste aan u voorgelegde document: het programma van eisen van de
regiecentrale in de regio Arnhem Nijmegen. Wij hebben het daarom verstandig geacht om in deze
brief één samenvattende reactie te geven op de belangrijkste punten uit de uitgebrachte adviezen
alsmede over de brief over de wildgroei.
1. Scheiding tussen regie en vervoer
Alle regio’s hebben ervoor gekozen om de regie van het vervoer te scheiden. Deze scheiding
heeft als voordeel dat het eenvoudiger is om verschillende vormen van het doelgroepenvervoer
–eventueel gefaseerd- in het nieuwe systeem op te nemen. Ook maken kleinere, lokale
vervoerders meer kans om het vervoer te verzorgen. Daarnaast maakt het scheiden van regie
en vervoer het eenvoudiger om tactisch regie te voeren en bijvoorbeeld de systeemkenmerken
van het vervoer aan te passen. Al met al is de verwachting dat dit tot een beter, flexibeler en
efficiënter vervoerssysteem zal leiden. Een systeem dat ook beter aan kan sluiten op de
ontwikkelingen die er vanuit de OV visie in het openbaar vervoer plaats zullen vinden.
2. Kosten van meer regiecentrales
U geeft aan zorgen te hebben over de extra kosten die met meer regiecentrales gepaard zullen
gaan. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat meer regiecentrales ook meer zullen
kosten dan één regiecentrale op provinciaal niveau. Overigens is het te beperkt om alleen naar
de kosten van de regiecentrales te kijken. Er moet gekeken worden naar het totale pakket
werkzaamheden, inclusief het vervoer en inclusief de kosten van het aanbesteden en beheren
van alle doelgroepen afzonderlijk. De verwachting van de regio’s is zoals gezegd dat het
werken met een regiecentrale per saldo tot meer efficiency en meer flexibiliteit zal leiden.
3. Afstemming tussen regiecentrales en positie grensoverschrijdend vervoer
Op dit punt verandert er niks. In de huidige situatie deelt het callcenter een rit toe aan de
betreffende regionale vervoerder, die hem vervolgens uitvoert. Nu komt de rit direct bij de
regionale regiecentrale terecht die hem toedeelt aan een in aanmerking komend voertuig. De
regionale indeling is dus alleen belangrijk voor de toedeling van een rit. Voor de reiziger is
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belangrijk dat hij vanaf zijn vertrekadres binnen een bepaald gebied kan reizen. De
vervoermogelijkheden blijven gelijk, ook als hierbij de grenzen van de regio worden
overschreden.
Onderzocht wordt nog wel of het mogelijk is om één centraal telefoonnummer te hanteren,
waarna automatisch toedeling plaats kan naar de juiste regiecentrale.
4. Overstap tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer via de regiecentrale
Het overstappen tussen het openbaar vervoer –met zijn vaste vertrektijden- en het
vraagafhankelijke doelgroepenvervoer is een probleem dat inherent is aan de kenmerken van
de systemen. Dit probleem speelt bij het huidige systeem en zal zich ook bij de nieuwe opzet
met de regiecentrales voordoen. Er is geprobeerd door maatregelen als een gegarandeerde
aankomsttijd en een verkorte vooraanmeldtijd bij een aantal stations de overstap tussen de
systemen beter te maken. Van een hoogwaardige kwaliteit is echter nog geen sprake. Dit punt
heeft de aandacht wanneer de implementatie van de OV visie tot het vervallen van reguliere
buslijnen leidt en er geen alternatieven met vaste vertrek- en aankomsttijdstippen beschikbaar
zijn. Oplossingen kunnen gezocht worden in het aanpassen van de systeemkenmerken van de
vraagafhankelijke basismobiliteit of het bestellen daarvan via reisinformatiesystemen. Bij de
gesprekken hierover zult u uiteraard betrokken worden.
5. Aanpassen van de criteria en de systeemkenmerken
U maakt zich zorgen over de indicatiecriteria die de gemeenten hanteren om te bepalen of
iemand tot de Wmo- doelgroep hoort. Welke criteria gehanteerd worden is de
verantwoordelijkheid van de gemeenten en niet van ons, De gemeenten voeren over de
indicatie van reizigers met een handicap uiteraard overleg met de Wmo-adviesraden.
De aanpassing van de systeemkenmerken is voor de provincie van belang omdat ze ook
betrekking hebben op de niet voor het doelgroepenvervoer geïndiceerde reizigers. Hierover is in
de samenwerkingsovereenkomst bepaald dat vooralsnog de huidige systeemkenmerken van
Regiotaxi Gelderland worden gehanteerd. Hiervan afwijken kan en is gewenst als dit leidt tot
een verbetering van de dienstverlening aan de reiziger. Dit gebeurt uitsluitend met instemming
van ons en na consultering van u.
Als voorbeeld van de zorgvuldige werkwijze die wij hierbij willen hanteren, verwijzen wij u naar
de adviesaanvraag over de tarieven die aan u is toegestuurd.
6. Praktische zaken en detailopmerkingen in de bijlagen
In uw advies en de daarbij behorende bijlagen over de verschillende pve’s maakt u
opmerkingen over allerlei praktische zaken zoals de beschikbaarheid van de passen voor de
Wmo geïndiceerden en de frequentie van de overleggen met gebruikersgroepen. We hebben
deze onderwerpen doorgestuurd naar de verschillende regio’s, die er kennis van hebben
genomen en zo mogelijk gebruik van hebben gemaakt. Ter informatie is een reactiemail van de
regio Achterhoek hierbij gevoegd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

M.J. Augustijn
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