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Geachte heer Augustijn,
Het ROCOV Gelderland-Stadsregio heeft in haar vergadering van 20 maart jongstleden een besluit
genomen over de adviesaanvraag betreffende het PvE van de concessie Limburg. In deze brief
brengen wij ons advies uit.
Onze reactie hebben we als volgt ingedeeld: Algemeen de Maaslijn zelf inclusief nachtlijnen, de CVL
en consumenteninspraak. Hierna volgen nog overige punten.
Algemeen
Elektrificatie Maaslijn
Vanaf 2018 is de Maaslijn naar verwachting geëlektrificeerd. De vervoerder wordt alleen maar
gevraagd elektrische treinen te leveren. Dit kan natuurlijk uitgebreid worden. De vervoerder kan ons
inziens ook verzocht worden om financieel bij te dragen. Dit omdat het voor de vervoerder ook
voordelen biedt vanwege kostenbesparingen. De vervoerder kan efficiënter werken doordat materieel
makkelijker kan worden uitgewisseld (er ontstaat geen deelpark) en is goedkoper uit (stroom versus
diesel). Bovendien kan de vervoerder de concessie groener maken.
Voor de periode tot 2018 moeten er dieseltreinen worden ingezet op de Maaslijn. Daarvoor kan de
vervoerder contact opnemen met Veolia om de huidige treinen over te nemen. Andere treinen zijn in
Nederland niet voorhanden. Want deze zijn of nodig voor de huidige dienstregeling, of zijn te oud
(oude NS treinen), of voldoen niet aan andere eisen (zoals een toilet in de trein in oude Syntus
Linten). Veolia heeft wel treinen beschikbaar, maar kan de “hoofdprijs “vragen voor het verhuren/
verkopen. Dit kan enorm kostenverhogend werken. Wellicht dat de opdrachtgever Veoliatreinen ter
beschikking kan stellen voor een 'normale' prijs. (Hierbij huurt Limburg treinen van Veolia voor een
normale prijs, Limburg verhuurt de trein dan door aan de winnaar van de concessie).
Overige punten Maaslijn
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Wij hebben, buiten de elektrificatie van de Maaslijn, de volgende concrete punten aangaande de
Maaslijn:
•

D3.8 Capaciteit buiten de spits mag in onze ogen geen staplaatsen toestaan, enkel
incidenteel. In het PvE staat nu 5%. Wij adviseren dit op 0% te zetten.

•

D3.9 Onder dit punt adviseren we het benoemen van de herfstpiek op de Maaslijn. Hiervoor
zijn extra treinen nodig. De vervoerder moet nadrukkelijk dit probleem oplossen. Nu rijden er
reeds extra treinen, deze zouden moeten blijven.

•

D3.20 en anderen eisen. Veel van de eisen ten aanzien van punctualiteit en uitval zijn enkel
gericht op één lijn. Dit vergroot de kans op zogenaamde ‘achterlichtaansluitingen’. De
vervoerder moet ook geprikkeld worden om aansluitingen over te nemen. NS wordt
bijvoorbeeld ook beoordeeld op een KPI reizigerspunctualiteit. Een dergelijke KPI zou Limburg
ook moeten meenemen.

•

D.3.6 De inschrijver dient bij de capaciteitsbepaling rekening te houden met ten minste de
volgende geprognosticeerde vervoergroei per treindienst van 15% vanaf december 2018.
Waarom wordt deze vervoersgroei niet eerder gerealiseerd?

•

D.3.11 Concessiehouder dient tweemaal per jaar buiten de vakantieperiodes op twee
representatieve maandagen en twee representatieve donderdagen onafhankelijke
reizigerstellingen uit te laten voeren in de brede ochtendspits, om te verifiëren of het
capaciteitsaanbod duurzaam aan de gestelde eisen voldoet. De Concessiehouder dient toe te
lichten in een rapportage, tweemaal per jaar op te leveren, een maand na de feitelijke set van
vier teldagen, hoe deze tellingen in verhouding staan met de gestelde eisen ten aanzien van
capaciteit. Het ROCOV is van mening dat sprake is van te weinig evaluatiemomenten. Toeval
speelt dan een te grote rol. Wij adviseren het aantal evaluatiemomenten daarom uit te
breiden.

•

D.4.12 Zodra de elektrificatie van het traject Nijmegen - Roermond is gerealiseerd, mogen
hierop uitsluitend Elektrische Treinen (EMU), gebouwd na 2014, of zijnde de overgenomen
treinen van de Heuvellandlijn (Maastricht Randwyck – Kerkrade Centrum; zie artikel D.4.9 en
D.4.10) worden ingezet. Dit is een erg rigide eis. Wij adviseren deze eis los te laten en
uitsluitend eisen te stellen aan het materieel.

Nachtlijnen
Een nachtlijn/bus geëxploiteerd door de concessiehouder behoort ook tot de concessie. Er staat
nergens genoemd dat op de nachtlijn/bus niet het gewone tarief geldig is. Om de kans op nachtlijnen
te vergroten adviseren we dat een verhoogd tarief mogelijk c.q.acceptabel is.
CVL
Het ROCOV vindt het prettig als in de CVL mensen zitten die de regio echt goed kennen, dus min of
meer uit de buurt komen. In de regiecentrale in Terneuzen bleek dat een belangrijk item te zijn. Er
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staat beschreven dat de CVL fysiek aanwezig moet zijn in de regio. Dat is uitstekend, zo werkt “Breng”
ook. Echter in de superdaluren (na 20 uur en op zondag) is dit nogal kostenverhogend. Wij
adviseren u dit af te zwakken en een regeling op te zetten zoals bij “Breng”, dat betekent
klantenservice en CVL zijn niet aanwezig in de superdaluren. Tijdens die uren wordt gewerkt met de
landelijke centra. De bespaarde middelen kunnen in het openbaar vervoer worden ingezet.
Afschrijvingstermijn materieel
Alle bussen en auto’s zijn bij aanvang van de Concessie Limburg nieuw (dat wil zeggen: de datum
eerste toelating zoals vermeld op deel 1 van het kentekenbewijs is maximaal zes maanden voor
aanvang van de Concessie Limburg). Bussen die nog geen tien jaar oud zijn afvoeren verhoogt de
kosten van het OV. Op een symposium in Schiedam kreeg een bezuiniging door bussen niet allemaal
te vernieuwen bij een concessie-overdracht de hoofdprijs. Wij adviseren daarom deze eis te laten
vervallen. De kostenbesparing die hierdoor mogelijk wordt kan worden benut om het openbaar
vervoer te versterken.
Betrokkenheid ROCOV
Punt C1.11 betreft de tijdigheid van de adviesaanvraag aan het ROL. Een adviesaanvraag moet ons
inziens niet alleen naar het ROL, maar ook naar het ROCOV Gelderland Stadsregio, in het geval de
Maaslijn en buslijn 83 aan de orde komen.
In de dienstregelingenprocedure wordt uitdrukkelijk het ontwikkelteam genoemd. Daarnaast is er het
ROCOV en het ROL. In hoeverre overlappen die elkaar in meningen en ideeën? Hetzelfde werk
moeten deze organisaties natuurlijk niet doen.
Overige punten
Het ROCOV heeft verder nog de volgende aandachtspunten:

•

C1.18 Er wordt gesproken over onderwijsinstellingen. Wij adviseren u dit uit te breiden naar
onderwijsinstellingen en studentenorganisaties

•

C2.8 Reserveren: Whatss app vervangen door app en/of berichtenservice. Ook moet
reserveren maximaal 1 uur van te voren volgens de tekst in het PvE. Het ROCOV adviseert
de vervoerders uit te nodigen dit te verkorten. Dat vergroot het gemak van de reiziger.

•

C2.19 Op Hemelvaartsdag rijdt “Breng” een zondagdienst terwijl Limburg een zaterdagsdienst
wil. Wij adviseren overeenstemming te zoeken tussen de vervoerders.

•

C3.6 Alle aan te bieden reisinformatie moet worden vormgegeven in een huisstijl. Als dat in
kleur en lettertype is is dat geen probleem. Er moet echter een soort landelijke indeling, layout zijn. Als die van concessiegebied tot concessiegebied sterk verschilt is dat lastig voor de
reiziger die niet elke dag in dit gebied reist. Op de sites van de Gelderse vervoerders moet
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telkens bij elke vervoerder afzonderlijk worden gezocht waar wat staat. Dat maakt informatie
inwinnen niet makkelijk.
•

C4.3. beschrijft dat ook in de toekomst in- en uitchecken vereist zijn. PvE zou ook ruimte
moeten geven voor alleen inchecken, bv i.v.m. single check-in in de treinketen

•

C4.9 Aanvullend advies: kaartjes naar Heerlen en andere decentrale stations moeten ook
beschikbaar blijven. Vervoerder zal kaarten reizigers komend van Heerlen en andere
decentrale stations ook moeten accepteren

•

C4.18 Aanvullend advies: bij overstap binnen de treinketen binnen 35 minuten moet ook het
instaptarief niet worden berekend.

•

C4.20 Indexeren met het LTI is niet juist omdat ook vraaguitval wordt meegenomen. Advies:
Het LTI gebruiken voor LTK, maar niet voor het regionale kilometertarief. Het regionale
kilometertarief kan dan worden geïndexeerd zonder vraaguitval

•

C4.30 Dit punt is onjuist, want de Studenten OV-kaart is niet opgezegd. Deze kaart blijft
minimaal tot en met 2016.

•

C4.31 Aanvullend voorstel: vervoerder zet zich ook in voor aantrekkelijk tarief voor inwoners
van Nederland die staan ingeschreven bij onderwijsinstellingen in het gebied van de AVV.

•

E2.5 Op tussengelegen haltes mag maximaal 60 seconden voor de vertrektijd volgens de
dienstregeling worden vertrokken. In principe is dit onjuist. Wij adviseren deze marge te
schrappen.

•

E.2.19 Het is niet toegestaan dat een reiziger tijdens een rit in een bus langer dan 15 minuten
moet staan. Het aantal reizigers in een bus overschrijdt niet het aantal reizigers waarvoor een
typegoedkeuring is verleend. Het is onduidelijk wat moet gebeuren als die 15 minuten voorbij
zijn. Moet de reiziger dan uitstappen?

Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag uiterlijk vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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