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Geacht mevrouw Kassenberg,
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft kennis genomen van uw adviesaanvraag inzake de OVvisie Gelderland. In deze brief geven wij hierop onze reactie. Ons advies is gebaseerd op onze visie
op het openbaar vervoer. Deze visie vindt u in de bijlage.
Algemene reactie
De OV visie is een visiedocument waarin een goede probleemdefinitie wordt gegeven, een richting
waarin naar oplossingen wordt gezocht en een commitment van de provincie wordt gegeven om een
goed resultaat te bereiken. Er dienen echter nog een aantal andere fases in dit project te volgen
voordat de ideeën uiteindelijk ingevoerd kunnen worden.
De in de visie gegeven oplossingen dienen verder uitgewerkt te worden zowel qua concept als
invoeringsdatum. Het is absoluut nog niet zeker dat de genoemde oplossingen ook bruikbaar zijn. Dat
dient nog bewezen te worden in een operationele pilot. In dat kader is het noemen van een datum
voor invoering zeker voorbarig. Naast uitwerking van de mogelijkheden dient een pilot gedaan te
worden om te “bewijzen” dat het werkt. De toe te passen systemen dienen voor de reiziger acceptabel
te zijn, in die zin dat deze betrouwbaar en inzichtelijk zijn.
De OV visie geeft als oplossing dat er een vastnet en een stadsnet komt waarmee via lijngebonden
OV grotere vervoerstromen bediend blijven. Daar waar reizigersstromen afnemen of te klein zijn,
wordt het flexnet geïntroduceerd. Met name de invulling van het flexnet is zeer onduidelijk. Er wordt
wel een richting gegeven maar de actuele invulling dient nog verder ontwikkeld te worden.
Huidige situatie openbaar vervoer
Het aantal reizigers is de afgelopen jaren fors afgenomen in het Gelderse openbaar vervoer per bus.
Dit leidt tot de spreekwoordelijke lege bussen die door de provincie rijden en een lagere
kostendekkingsgraad. Het ROCOV heeft echter sterk de indruk dat een aanzienlijk deel van de
reizigersafname wordt veroorzaakt door prijsstijgingen in het OV, die – zeker in de afgelopen jaren –

1

ver boven de inflatie zijn uitgekomen. Het feit dat het aantal reizigers uit de doelgroep studenten niet is
afgenomen – zij betalen door het gebruik van de OV-studentenkaart niet rechtstreeks – bevestigt ons
in onze mening.
Het ROCOV onderkent de noodzaak om kritisch naar het huidige netwerk te kijken. Door
bezuinigingen staat de betaalbaarheid van het OV-systeem onder druk. Het ROCOV staat dan ook
niet onwelwillend tegenover nieuwe vormen van vervoer die het gat tussen de snelle lijnen en de
onderkant van de OV-markt kunnen opvangen. Deze systemen moeten echter wel voldoen aan de
criteria van goed OV. Op deze manier blijft een OV-netwerk in stand of wordt versterkt hetwelk voor
de reiziger aantrekkelijk is om te gebruiken. De volgende begrippen staan hierbij centraal:
samenhang, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, snelheid, adequate reisinformatie, eenvoud en
integrale kwaliteit.
Het ROCOV kan uw keuzes gedeeltelijk onderschrijven, maar heeft ook haar twijfels bij sommige door
u geschetste oplossingen. Met name het flexnet is het kwetsbaarste element van de visie. De
uitwerking van het flexnet is essentieel. Het ROCOV wil niet vooruit lopen op de exacte uitwerking van
het flexnet, maar wil wel meegeven dat nu nog onvoldoende is gewaarborgd dat het flexnet een goede
uitwerking krijgt. Het ROCOV is van mening dat het bestaande OV-net vooral tekort schiet op de
aspecten snelheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Hierdoor kiezen reizigers voor de auto in
plaats van het OV. Het flexnet lijkt in eerste instantie daarvoor geen oplossing te bieden. Een goede
uitwerking in de tweede fase is dan ook essentieel.
Daarnaast is het ROCOV van mening dat een bezuiniging van het Rijk op BDU-middelen ook door de
provincie deels opgevangen kan worden. Dit is een kwestie van het stellen van prioriteiten. Zo kan
worden overwogen minder geld in de aanleg van wegen te steken en meer geld over te hebben voor
het openbaar vervoer.
Maak sterker wat sterk is
Het ROCOV ondersteunt uw keuze om het OV te versterken op de verbindende relaties en lijnen. Wij
denken dat daar de groei in het openbaar vervoer gerealiseerd kan worden. Als het OV sneller wordt,
wordt het ook aantrekkelijker. Dit vereist investeringen in deze sterke lijnen. Het ROCOV schuwt
hierbij niet het gegeven dat lijnen omwille van snelheid gestrekt worden. Hierbij is wel een eis dat
vervoer mogelijk blijft in die gebieden waar het OV door het strekken van een hoofdlijn eventueel
verdwijnt.
Onvoldoende aandacht voor tarieven
Het ROCOV vindt dat er in de OV-visie onvoldoende aandacht is voor de prijs van het openbaar
vervoer. Samen met het aanbod aan bussen, frequentie en snelheid, speelt prijs een zeer belangrijke
rol in de aantrekkelijkheid van het OV. Zoals wij eerder hebben opgemerkt is de sterke tariefverhoging
een belangrijke oorzaak voor de afname van reizigers die van het OV gebruik maken. Voor een
reguliere reiziger is het OV duur, en het woud aan allerlei verschillende “producten“ onoverzichtelijk.
Het ROCOV stelt slimmere tarieven voor, waarbij doelgroepen die nu nog een klein deel van het
aantal reizigers uitmaken, ook tot het gebruik van het OV worden verleid. Het gaat hier om de
reizigers in de groep scholieren maar ook om de middengroep in de leeftijd tussen 25 en 65 jaar. Zij
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betalen nu de hoofdprijs voor het openbaar vervoer, terwijl deze middengroep maar een beperkt
aandeel van de OV-reizigers vormt. Het is relatief goedkoop om voor deze doelgroep aantrekkelijke
tarieven in te voeren. Ook kan veel meer gewerkt worden met voordelige abonnementen, die ook
tussen werkgevers en vervoersbedrijven kunnen worden afgesloten. In het buitenland zijn hier goede
ervaringen mee opgedaan. Tenslotte geldt dat de kosten van een busrit hetzelfde blijven, of er nu
veel of weinig mensen inzitten. Als met lagere tarieven er meer passagiers komen kan men met
hogere inkomsten de kosten bestrijden.
Onvoldoende onderbouwing van keuzes
Het wordt uit de OV-visie voor het ROCOV niet duidelijk waar veel keuzes op gebaseerd zijn. Met
name het onderliggende cijfermateriaal is onvoldoende helder. Zo zijn er een aantal kaartjes met een
toekomstig netwerk. Het is voor ons echter niet duidelijk hoeveel reizigers er op dit moment in welke
buslijn zitten. We moeten het doen met het kaartmateriaal, dat slechts op hoofdlijnen het inzicht biedt
wat nodig is om keuzes te kunnen maken. Het is ons onduidelijk op basis waarvan er wordt bepaald of
een buslijn onder het vastnet of flexnet valt.
Vraag: Hoe bepaalt u of een buslijn onder het vastnet of flexnet valt?
Flexnet en ICT-toepassingen
Mogelijk kan het flexnet een goed alternatief bieden voor reizigers om in hun vervoersbehoefte te
voorzien. ICT moet hierbij een hoofdrol gaan spelen. Dit is een belangrijk zorgpunt voor het ROCOV.
Het OV heeft een reputatie opgebouwd als het gaat om moeizame implementatie van ICTtoepassingen. De OV-chipkaart is hiervan een goed voorbeeld.
Als het gebruikte ICT-systeem onvoldoende werkt, neemt de betrouwbaarheid van het systeem af en
zullen reizigers het systeem niet omarmen.
Het flexnet moet zo laagdrempelig mogelijk zijn om het gebruik aantrekkelijk te maken. Op het gebied
van flexibele vervoerssystemen zijn de ervaringen in Nederland niet onverdeeld positief. Veel flexibele
vervoerssystemen uit het heden en verleden falen als het gaat om het trekken van reizigers. We
noemen hier de Belbus en initiatieven als de Opstapper en Overstapper die elders in het land zeer
weinig reizigers trekken. Dit komt vaak door het aspect van vooraanmelden. De aspecten snelheid en
een integrale kwaliteit staan hierbij onder druk.
Het ROCOV ziet meer in een systeem waarbij taxi’s, of andere kleinschalige voertuigen op stille uren
vervoer verzorgen van het hoogwaardige lijnennet naar de voordeur. Hierbij kunnen voertuigen klaar
staan op stations om reizigers in aansluiting van trein of hoogwaardige bus thuis te brengen. Hierbij
hoeft de reiziger zich dan niet vooraf aan te melden.
Het ROCOV benadrukt dat het flexnet een integrale kwaliteit moet hebben en een sterke samenhang
moet vertonen met de hoofdstructuur van het OV. In de OV-visie is ruimte voor individuele initiatieven.
Dat is mooi, maar hiermee ontstaat wel het gevaar dat er een wildgroei aan initiatieven in de provincie
ontstaat. Voor de reiziger moet het makkelijk zijn om zich overal in de provincie te verplaatsen, ook op
plekken waar hij niet vaak komt. Omdat soort gelijke maatregelen ook bij andere opdrachtgevers in
het openbaar vervoer spelen dreigt een (concessie)grens overschrijdende reiziger te verdwalen. We
roepen de provincie dan ook op om een voortrekkersrol te nemen bij het oprichten van een landelijk
loket waarin alle informatie over lokale projecten te verkrijgen is. Het ROCOV voorziet niet dat de vrije
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markt deze rol direct uit zichzelf oppakt. Een landelijk loket is echter wel nodig om de deur-tot-deur
reis (Cf. de LTSA van het ministerie van I&M) mogelijk te maken.
Het ROCOV heeft twijfels of elektrische fietsen en leenauto’s een oplossing kunnen zijn voor
wegvallend openbaar vervoer. Zeker niet iedere (potentiële) reiziger is daar op gesteld of kan ermee
uit de voeten. Dit kan betekenen dat reizigers de auto nemen in plaats van de fiets of het OV, of dat
een deel van de bevolking in een sociaal isolement terecht komt. Ook hebben veel reizigers geen
rijbewijs, waardoor de deelauto voor hen geen alternatief is.
Het ROCOV ziet wel kansen in de autonome auto als voor- en natransportmiddel naar hoogwaardige
OV lijnen. Deze techniek kan perfect aansluiten op bestaand OV en zorgt voor een verplaatsing van
deur tot deur. Het is op dit moment helaas nog onzeker wanneer de techniek rijp is voor
implementatie.
Afhankelijkheid weersomstandigheden
Afhankelijk van de afstand die reizigers dagelijks moeten afleggen wordt vaak voor fiets of bus
gekozen. Er zijn ook reizigers die afhankelijk van de weersomstandigheden soms de fiets en soms de
bus nemen. Bijvoorbeeld in de vier koudste maanden van het jaar met de bus en verder met de fiets.
Vraag: Hoe wordt deze benodigde extra capaciteit in de winter, of tijdens slecht weer ingezet?
Kwetsbare groepen
Het ROCOV heeft oog voor kwetsbare doelgroepen. Dit zijn met name mensen waarvoor de auto
geen oplossing is. Het OV-systeem moet voor iedereen in de maatschappij vervoer blijven bieden. Dat
dit niet altijd tegen een lage kostprijs per reiziger kan, is wat het ROCOV betreft de prijs die betaald
moet worden in een beschaafd land als Nederland.
Leefbaar platteland
In de afgelopen jaren is de leefbaarheid van het platteland sterk onder druk komen te staan. Veel
voorzieningen zijn al verdwenen, zoals buurtwinkels, postkantoren, buurtcentra en bibliotheken. Veel
inwoners zijn voor hun voorzieningen op steden in de buurt aangewezen. Voor hen is het van belang
dat ze daar ook met het OV kunnen komen. Als de voorzieningen niet bereikt kunnen worden zal het
platteland minder aantrekkelijk worden als woonplaats en zal een verhuizing optreden in de richting
van steden. Voor een vitaal platteland is het daarom van groot belang (openbaar) vervoer te kunnen
garanderen voor de inwoners.
Kwetsbaarheid inzet vrijwilligers
Een belangrijke pijler onder de OV-visie is de inzet van vrijwilligers en de participatie van andere
stakeholders om vervoersvragen in te vullen die niet worden ingevuld door het reguliere lijnennet.
Hierdoor ontstaat een gevaar van willekeur. Op plekken waar voldoende vrijwilligers aanwezig zijn kan
een goed systeem worden opgezet. Op plaatsen waar weinig of geen vrijwilligers zijn, kan het
voorkomen dat er geen vervoer geboden wordt .
Vervoer voor iedereen
Het ROCOV is van mening dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft naar al haar inwoners. Alle
bewoners van Gelderland hebben recht op vervoer, ongeacht hun inkomen of mogelijkheden. Daarom
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dient de overheid altijd een vangnet van vervoer te garanderen tegen redelijke prijs voor de reiziger
daar waar geen regulier OV aanwezig is en het maatwerk niet kan worden ingevuld. Het ROCOV acht
de eerder genoemde e-fiets en deelauto geen maatwerk voor elke doelgroep. Zij verwacht van de
provincie dan ook een beleid waarmee vervoer beschikbaar is voor iedereen.
Betrokkenheid ROCOV
Tot slot merken wij op dat het vertalen van de OV visie in concrete maatregelen draagvlak vereisen in
de Gelderse samenleving. Wij gaan er van uit dat u ons bijtijds zult betrekken bij de verdere
vormgeving en uitvoering van deze visie.
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.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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BIJLAGE 1: OV-Visie ROCOV Gelderland – Stadsregio
Doel Openbaar Vervoer
Elke dienst heeft een doel, zo ook het openbaar vervoer. Voor het openbaar vervoer is het doel wat
het ROCOV betreft drieledig:
1) Het bieden van een sociale functie. Mensen zonder auto (kinderen, ouderen, mensen met een
laag inkomen die geen auto kunnen betalen, mensen die niet kunnen of mogen autorijden en
mensen die principieel geen auto hebben) moeten optimaal mee kunnen doen in de
maatschappij. Verplaatsen is hiervoor noodzakelijk.
2) Het bieden van bereikbaarheid. Met goed openbaar vervoer worden met name steden, maar
ook het platteland beter bereikbaar. Voor een duurzame, economisch aantrekkelijke
bereikbaarheid is een goed en betaalbaar openbaar vervoersysteem noodzakelijk.
3) Het bieden van een substitutiefunctie ten opzichte van de auto. Autoverkeer veroorzaakt veel
schade voor de maatschappij. Te denken valt aan ongevallen, milieuvervuiling, files,
parkeeroverlast en -kosten, geluidsoverlast etc. Openbaar vervoer heeft deze nadelen niet, of
veel minder. Daarom is het wenselijk dat meer mensen voor hun verplaatsingen gebruik
maken van het openbaar vervoer in plaats van de auto.
Bovenstaande functies sluiten elkaar niet uit en kunnen bij een slim gekozen netwerkopzet elkaar juist
versterken. Met bovenstaande doelen wordt zowel gefocust op keuzereizigers, als op ‘captives’ de
reizigers die aangewezen zijn op openbaar vervoer. Overigens maken wij hier nog geen onderscheid
of een keuze voor een middel om dit openbaar vervoer in te richten. Het middel moet zodanig zijn
ingericht dat deze de doelen behaald.
Het ROCOV vindt nadrukkelijk dat het openbaar vervoer deze twee doelgroepen moet bedienen.
Openbaar vervoer mag niet alleen een voorziening zijn voor de mensen die geen auto kunnen betalen
of rijden. Evenmin mag het openbaar vervoer ondergeschikt worden gemaakt aan de economie, zodat
het systeem zich uitsluitend richt op verbindingen die van economisch belang zijn en voldoende
passagiers opleveren uit bedrijfseconomisch belang voor een vervoersmaatschappij.
Het openbaar vervoer moet volgens het ROCOV een systeem zijn wat maatschappelijk gezien de
meeste baten in verhouding tot de kosten oplevert. Hierbij moet breder worden gekeken dan het
directe bedrijfseconomische nut van een individuele verbinding, maar moet het gehele netwerk
integraal worden bezien.
Wenselijke, optimale situatie
1
Om bovenstaande doelen te bereiken, leert de ervaring dat een openbaarvervoernet moet voldoen
aan de volgende criteria:
1) Van overal naar overal kunnen reizen. Dit criterium houdt in dat iemand van overal waar hij/zij
zich bevindt, elke plek moet bereiken waar hij/zij heen wil, op elk gewenst tijdstip.
1

Zie hiervoor onder andere: Paul Mees, Transport for suburbia, Beyond the automobile age, London,
2010
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2) Een samenhangend netwerk. Om van overal naar overal te kunnen reizen moet zo weinig
mogelijk moeite worden gedaan door de reiziger. Overstappen moet zo weinig mogelijk
voorkomen. Als het voorkomt, moet het netwerk dusdanig zijn ingericht dat overstappen
weinig tijd kost, soepel verloopt en geschiedt in een aangename omgeving. Het hele
openbaar vervoer moet een eenheid zijn, van trein en ontsluitende bus tot maatwerkvervoer.
Hiertoe rekenen we ook de aanwezigheid van voldoende fietsparkeervoorzieningen voor
‘gewone’ fietsen en (elektrische) (bak)fietsen.
3) Een betrouwbaar systeem. In het OV moet zo weinig mogelijk vertraging plaatsvinden. Als dit
vaak gebeurt moet de oorzaak daarvan worden weggenomen. Als voertuigen vastlopen in
verkeer, moeten vrije banen worden aangelegd om de doorstroming te bevorderen.
Aansluitingen op andere lijnen dienen zoveel als mogelijk te worden gegarandeerd.
4) Snelheid. Openbaar vervoer moet snel zijn om te kunnen concurreren met de auto mag de
deur-tot-deurreistijd maximaal 1,5 maal de tijd bedragen indien dezelfde reis per auto zou
worden gemaakt. De criteria 1), 2) en 3) zijn belangrijke voorwaarden voor een snel openbaar
vervoerssysteem.
5) Een eenvoudige dienstregeling. Openbaar vervoer moet makkelijk zijn in gebruik. Ideaal is om
naar de halte te gaan en daar te wachten tot het voertuig komt, zonder dat eerst een
dienstregeling geraadpleegd moet worden. Dit wordt bereikt door met hoge frequenties
(minstens elke 10 minuten een voertuig in steden) te rijden. Is een hoge frequentie niet
mogelijk, dan moet een dienstregeling volgens een vast patroon worden opgezet, waarbij
voertuigen elk uur van de dag op dezelfde tijd van de halte vertrekken. Ook moet het aantal
lijnnummers zo laag mogelijk zijn om een eenvoudig systeem voor de reiziger te krijgen.
6) Een integrale kwaliteit. Het OV-netwerk moet overal van integraal hoge kwaliteit zijn, van trein
tot regiotaxi. Van de diensten naar drukbezochte centra tot diensten tussen kleinere kernen;
het openbaar vervoer moet een aantrekkelijk vervoersaanbod bieden. Dit betekent niet dat
frequenties overal even hoog moeten zijn, maar wel dat voldaan wordt aan minimumeisen.
Ook moet een eventueel flexnet inzichtelijk zijn voor de reiziger en moet hij ervan op aan
kunnen dat hij op een herkenbare manier op de plaats van bestemming kan komen.
7) Goede informatievoorziening. Voor iedereen moet actuele, snel leesbare en eenduidige
reisinformatie beschikbaar zijn, bij stations, haltes en op social media. Regelmatig bleek dat
mensen ingeval van vertraging zich vooral ergeren aan het ontbreken van adequate
informatie. Bij een regiecentrum voor doelgroepenvervoer bleek dat als mensen ook de
oorzaak van de vertraging kennen men dan veelal begrip heeft voor die vertraging.
8) Betaalbaarheid. Openbaar vervoer mag voor de reiziger niet te veel geld kosten. Het betalen
van een reële prijs voor openbare diensten lijkt een goede insteek, maar botst met de sociale
functie van openbaar vervoer. Een te hoge prijs leidt tot vervoersarmoede en tot minder
gebruik. Ook kan gestimuleerd worden spitsreizigers beter over de dag te spreiden, door in
de daluren een goedkoper tarief te hanteren.
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9) Financiering. Voldoende financiering is noodzakelijk voor een goed openbaar
vervoerssysteem. Kosten van infrastructuur en uitvoering kunnen immers niet volledig worden
gedekt uit de opbrengsten van exploitatie. Voor financiering hoeft niet alleen gebruik te
worden gemaakt van de middelen die het rijk ter beschikking stelt. Momenteel is het OV
budget verkokert; elke overheid (rijk, provincie, stadsregio, gemeenten) heeft bedragen
gereserveerd voor verkeer en vervoer. Vaak betreffen dit reserveringen voor aanleg en
onderhoud van infrastructuur, maar ook gelden voor WMO- en scholierenvervoer. Deze
verkokering van middelen zou moeten worden doorbroken om een zo optimaal mogelijk OVnet tot stand te brengen. Ook WMO- en AWBZ-gelden kunnen hierbij worden betrokken.
Uitsluitend als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, is het ROCOV er van overtuigd dat
er een netwerk ontstaat wat voldoet aan de eisen van zowel de reizigers die kiezen voor openbaar
vervoer als de reizigers die daarop aangewezen zijn.
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