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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het ROCOV Gelderland – Stadsregio Arnhem Nijmegen.
Voor de opbouw van dit jaarverslag is aangesloten bij vorige jaarverslagen. Het ROCOV
Gelderland – Stadsregio behartigt de belangen van de OV-reiziger in Gelderland. Het
ROCOV is een vereniging waarin diverse consumentenorganisaties samenwerken en
gezamenlijk adviseren aan de twee OV-autoriteiten (provincie Gelderland en stadsregio
Arnhem-Nijmegen) alsmede aan de vervoersmaatschappijen.

Het ROCOV adviseert gevraagd en ongevraagd. De vervoerders en de OV-autoriteiten zijn
verplicht het advies van het ROCOV te vragen over zaken als onder andere dienstregelingen,
tarieven en aanbestedingen. Maar als het ROCOV zelf signalen opvangt van reizigers kan
dat ook aanleiding zijn voor een advies.

De belangrijkste onderwerpen in 2013 waren invoering van de Breng-concessie,
bezuinigingen en de OV-chipkaart. Het ROCOV heeft hier een aantal vergaderingen aan
besteed. Ook is er een (jubileum)symposium gehouden over reizigersinspraak ter
gelegenheid van het 15-jarig bestaan van ROCOV Gelderland – Stadsregio. Tot slot is er een
excursie naar Zeeland gehouden met aandacht voor basismobiliteit en regiecentrales.
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2.

Organisatie en werkwijze

2.1

Convenant

Op 4 april 2007 is een convenant ondertekend door het College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Gelderland, het Dagelijks Bestuur van de stadsregio Arnhem – Nijmegen en
de Vereniging Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Gelderland –
Stadsregio, waarin de rechten en verantwoordelijkheden van de concessieverleners en het
ROCOV Gelderland – Stadsregio zijn vastgelegd. Dit convenant liep af in 2010 en is tijdelijk
verlengd met twee jaar. In 2013 is tijdens het jubileumsymposium een nieuw convenant
ondertekend voor de periode tot en met eind 2015, welke met terugwerkende kracht in is
gegaan op 01-01-2012.
Daarnaast is op dit symposium ook een convenant ondertekend met de vervoerders Arriva,
Connexxion en Hermes over de samenwerking met het ROCOV in de periode 2012 – 2015.
Op grond van de dit convenant vastgelegde afspraken wilde ook de Nederlandse
Spoorwegen graag een convenant met het ROCOV afsluiten, hetgeen ook heeft
plaatsgevonden op het jubileumsymposium.
ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft als voornaamste taken het geven van (gevraagd en
ongevraagd) advies evenals het bevorderen van de “reis van de reiziger”. De
consumentenorganisaties, die in Gelderland zijn verenigd in het ROCOV Gelderland Stadsregio, hebben vanuit de Wet Personenvervoer 2000 (WP 2000) formeel adviesrecht.
Onderwerpen staan vermeld in de WP 2000 en betreffen onder meer concessieverlening,
dienstregelingen, reisinformatie, vervoervoorwaarden en veiligheid. Naast de formele
adviestrajecten heeft het ROCOV ketenmobiliteit als een van haar belangrijkste speerpunten.
De reis van de klant van deur tot deur staat centraal.

2.2

Besluitvorming

Het ROCOV komt elke maand plenair bijeen en vergadert in de regel op elke derde
donderdag van de maand. In de plenaire vergadering vindt de besluitvorming plaats van
adviesvoorstellen die door de verschillende werkgroepen zijn voorbereid. De bijeenkomsten
vinden hoofdzakelijk plaats in het provinciehuis van de Provincie Gelderland in Arnhem.
Tevens wordt de plenaire vergadering gebruikt om de leden te informeren over de vele
facetten van het regionale Gelderse OV. Te denken valt aan diverse presentaties over
actuele onderwerpen.
Daarnaast vinden er twee a drie keer per jaar Algemene Ledenvergaderingen plaats voor het
vaststellen van o.a. de begroting, jaarrekening en jaarverslag van de Vereniging ROCOV.

2.3

Werkgroepen

Het ROCOV kent een aantal vaste werkgroepen. Daarnaast kunnen er ook werkgroepen
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worden gevormd omtrent een bepaald actueel thema.
In 2013 is een besluit genomen door de ALV om een aantal werkgroepen te wijzigen. Hierbij
is aantal oude werkgroepen samengevoegd. Hierdoor is bereikt dat de werkgroepen
evenwichtiger van samenstelling zijn geworden en meer zijn toegesneden op de huidige
ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Ook is het aantal vergaderingen van werkgroepen op
deze manier beperkt, waardoor leden die dat willen aan meerdere werkgroepen kunnen
deelnemen . De werkgroepen werkten informeel al in de laatste maanden van 2013 in de
nieuwe samenstelling, maar de nieuwe indeling van de werkgroepen is formeel ingegaan op
1 januari 2014.

De vaste werkgroepen in 2013 waren:
Infra, Netwerk en Dienstregeling: in deze werkgroep worden voorstellen c.q. aanvragen
behandeld die gaan over nieuwe dienstregelingen, het lijnennet en routewijzigingen. Ook
houdt de werkgroep zich bezig met de kwaliteit van de bussen, haltes en het overstappen
(comfort, snelheid, toegankelijkheid, informatievoorziening, duurzaamheid e.d.) alsmede met
het evalueren van het gehele OV-netwerk (van basismobiliteit tot ‘dikke’ lijnen).
Regiotaxi en toegankelijk OV: Deze werkgroep houdt zich bezig met het Regiotaxivervoer,
zowel voor Wmo’ers als OV reizigers. Ook houdt de werkgroep zich bezig met het
toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor mensen met een lichamelijke en/ of
visuele beperking.
Spoor: In deze werkgroep worden allerlei zaken op en rondom het spoor en de stations
besproken (inclusief dienstregelingen i.o.m. de werkgroep Infra, Netwerk en Dienstregeling),
zowel van de regionale spoorlijnen alsook van het hoofdrailnet zoals bijvoorbeeld de situatie
rond het station Arnhem.
Concessiebeheer en Tarieven: Deze werkgroep komt voort uit de werkgroepen ‘Tarieven en
OV-chipkaart’ en ‘Toezicht, Handhaving en Monitoring’. Deze werkgroep monitort de
uitvoering van zowel het lijngebonden OV als speciaal vervoer (o.a. regiotaxi). Ook bekijken
zijn de tariefvoorstellen die worden gedaan door vervoerders en overheden.
Innovatie: Een (ad-hoc) werkgroep die in 2012 van start is gegaan is de werkgroep innovatie.
De werkgroep heeft als taak om te kijken hoe het toekomstige openbaar vervoer eruit kan
zien en zoekt naar innovaties op de korte en lange termijn. Deze werkgroep heeft in 2013
feitelijk niet bestaan.
Public relations / voorlichting: Deze ad-hoc werkgroep houdt zich bezig met het promoten van
het ROCOV inclusief het uitbrengen van de jaarlijkse kalender , een flyer en ander
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publiciteitsmateriaal.
De vaste werkgroepen vergaderen in principe elke twee maanden, of vaker wanneer men dit
nodig acht. In deze bijeenkomsten worden de nodige adviezen voorbereid welke besproken
worden tijdens de plenaire vergadering. Bijna alle werkgroepen hebben een eigen voorzitter.

Plenaire	
  vergadering	
  
ROCOV	
  Gelderland	
  –	
  
Stadsregio;	
  	
  
Vz:	
  G.J.	
  Mouw	
  

WG	
  Concessiebeheer	
  en	
  
tarieven;	
  	
  
Vz:	
  J.	
  Schmal	
  

WG	
  Infrastructuur,	
  
netwerk	
  en	
  
dienstregeling;	
  	
  
Vz:	
  H.T.M.	
  Derks	
  

Spoor;	
  	
  
Vz:	
  L.	
  Davidse-‐Jonkman	
  	
  

Regiotaxi	
  en	
  
toegankelijk	
  OV;	
  	
  
Vz:	
  T.H.M.	
  Wieland-‐Ruth	
  

WG	
  Innovatie	
  
Vz.	
  A.J.	
  Nossent	
  

WG	
  PR/	
  voorlichting	
  
Vz.	
  G.J.	
  Mouw	
  

Deze voorzitter zorgt voor aansturing van de werkgroep. Vragen of verzoeken worden vanuit
het secretariaat zoveel mogelijk direct naar een werkgroep doorgezet. Veel werkzaamheden
(voor bijvoorbeeld een advies) zijn voorbereid en uitgewerkt door de diverse werkgroepen
met als doel om de plenaire vergadering meer op hoofdlijnen te sturen. Dit is een
ontwikkeling die in 2007 is gestart en vervolgens verder is verfijnd. Het komt nog wel eens
voor dat adviesaanvragen plenair worden behandeld, maar de hoeveelheid adviezen waar dit
voor nodig is neemt steeds verder af. Als toch adviezen plenair moeten worden behandeld,
komt dit vaak doordat vervoerders, provincie of stadsregio op een zeer laat moment
adviesvoorstellen aanleveren.
De nieuwe werkgroepindeling per 1 januari 2014 is als volgt. Er zijn vier vaste werkgroepen
en twee ad hoc werkgroepen. De vaste werkgroepen zijn:
•

Concessiebeheer en tarieven

•

Infrastructuur, netwerk en dienstregeling

•

Spoor

•

Regiotaxi en toegankelijk OV

De ad hoc werkgroepen zijn:
•

PR / voorlichting

•

Innovatie

De bezetting van de werkgroepen is over het algemeen goed op orde.

2.4

Werkgroepen: resultaten 2013 en speerpunten 2014

De werkgroepen stellen jaarlijks eigen speerpunten op. Daarnaast evalueert elke werkgroep
aan het begin van het nieuwe jaar of die speerpunten van het voorafgaande jaar zijn bereikt.
Hieronder staat per werkgroep kort beschreven wat de speerpunten waren voor 2013, wat er
in 2013 is bereikt en met welke speerpunten de werkgroep zich in 2014 gaat bezig houden.
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Van werkgroepen die zijn samengevoegd met andere werkgroepen, zijn alleen de resultaten
over 2013 weergegeven en wordt geen vooruitblik gegeven.

2.4.1

Werkgroep Infra, Netwerk en Dienstregeling

De volgende leden zaten in deze werkgroep:
•
Dhr. H. Derks, voorzitter
•
Dhr. Th. Arnoldus
•
Dhr. P. de Duijf
•
Dhr. R. Krens
•
Dhr. M. Dijke
•
Dhr. T. Koning

Functioneren van de werkgroep:
Het is nog niet voorgekomen dat de
werkgroep voltallig in overleg aanwezig is
geweest. In tweetallen overleggen met enige
aanvulling uit een andere werkgroep is meer
voorgekomen.
Beroepsmatige
werkzaamheden, vakanties en ziektes zijn
daar debet aan.
De werkgroep heeft haar werkplan rond
gekregen. De belangrijkste “doelen” en
activiteiten daarin genoemd zijn:
Eisen te stellen aan het vervoer:
Vlug, veilig, comfortabel, voordelig en milieuvriendelijk zijn de eisen.
•
Vlug houdt in: vlug het vervoermiddel kunnen gebruiken, de kortste en/of snelste
route nemen, geen of weinig oponthoud, snel kunnen overgaan van het ene vervoermiddel
naar het andere. Ook snelheid van het vervoermiddel zelf speelt een rol, maar kan “botsen”
met de veiligheid.
•
Veilig spreekt voor zich.
•
Comfortabel: droog en windvrij, zitplaats, liefst comfortabel, toiletvoorzieningen,
consumptiegebruik, goed geïnformeerd zijn of worden over de duur van de reis,
overstapmomenten, eventueel informatie over voorzieningen langs de route, internetaansluitingen.
•
Voordelig spreekt eveneens voor zich.
•
Milieuvriendelijk gaat over luchtvervuiling, geluid- en trillingoverlast.

Overleg met vervoerders
Met Breng en Syntus zijn de maanden maart tot en met juli twee voorrondes geweest in de
gesprekken voor een advies over de dienstregelingen 2014. Met Arriva was enig
misverstand. Arriva had al overleg gehad met de werkgroep Spoor. Na het ophelderen
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daarvan is er een voorgesprek geweest met Arriva. De plannen die de vervoerders hadden
werden per email toegezonden aan alle ROCOV-leden zodat zij de plannen konden
bekritiseren. Vroeg in het najaar konden dan ook plenair de adviezen worden afgerond.
Het misverstand met Arriva is getackeld. De werkgroepen Infra en Spoor gaan gezamenlijk
het gesprek aan indien het de dienstregeling betreft.
Klachten
Breng lijn 3 gaf problemen met de eindhalte bij Burgers Zoo. Breng heeft de informatie in de
bus daarop duidelijk aangepast. Lijn 44 in de Achterhoek had problemen met de aansluiting
op de trein. In de nieuwe dienstregeling 2014 zijn aanpassingen verricht.
Basismobiliteit
De werkgroep verdiept zich in dit onderwerp, juist in het kader van de toenemende
bezuinigingen in het OV. Met de heer Gijs Pelsma van de provincie Gelderland is hier overleg
over. In december werd de regiecentrale van het flexibele bus- en taxivervoer in bijna geheel
Zeeland (op Walcheren na) bezocht. De provinciale plannen van Zeeland werden
aangehoord. Een basisdocument is door de werkgroep reeds een keer besproken.

2.4.2. Regiotaxi en toegankelijk OV
De werkgroep houdt zich bezig met alle zaken die vervoer voor reizigers met een beperking
en ouderen aangaan. Hieronder valt de Regiotaxi maar ook het openbaar vervoer. Wij
houden ons bezig met hoe mensen met een beperking en ouderen, gebruik kunnen blijven
maken van goed toegankelijk OV inclusief materieel en opgehoogde halteplaatsen. Ook het
monitoren van omroepinstallaties en reizigersinformatie voor de doelgroep etc. maakt deel uit
van ons werk.
Bezetting:
De werkgroep bestond in 2013
uit de volgende personen:
•

Mevr. T.H.M. WielandRuth (voorzitter)

•

Dhr. H. Kuiper

•

mevr. Y. van Geel

•

Dhr. P. den Duif

Resultaten:
Regiotaxi Gelderland:
a. Een lid van de werkgroep heeft zitting in één van de reizigerspanels.
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b. De nieuwe aanbesteding Regiotaxi Gelderland is niet geheel vlekkeloos verlopen.
Opstartproblemen met het callcenter waren redelijk snel opgelost echter andere
zaken hadden meer tijd en aanpassingen nodig.
c. In diverse regio’s voldeden de voertuigen niet aan de in het PvE vastgelegde
afspraken.
d. Door de Kanteling hebben veel gemeenten de Wmo-indicatie aangescherpt. Het
gevolg hiervan is dat er minder ritten geboekt zijn dan de prognoses weergaven.
Voor sommige onderaannemers / taxivervoerders had dit vervelende gevolgen. Dat
speelt met name als de exploitatie de vervoerder structureel verlies gaat opleveren
en de continuïteit in gevaar komt. De opdrachtgever is daarbij verantwoordelijk voor
de continuïteit van de voorziening.
e. Het ROCOV kan hier signaleren en monitoren. Helaas zijn de gegevens pas met
vertraging en achteraf beschikbaar.
f. Op verzoek van de werkgroep heeft de heer Laurens van Remortele ons in maart
geïnformeerd over de opstartproblemen van de nieuwe concessie. In augustus heeft
hij ons opnieuw geïnformeerd over de zorgelijke ontwikkeling ten opzichte van het
regiotaxivervoer, door de aangescherpte Wmo-pas verstrekkingen van gemeenten.
Daarnaast is er het strikter handhaven van de regel dat de “AWBZ-gebruikers” niet
langer voor dit vervoer in aanmerking komen.
g. De maatregel van de invoering van het verplichte OV advies per 1 augustus door de
provincie Gelderland, heeft voor veel regiotaxi gebruikers geleid tot hogere tarief
berekeningen. Er is daardoor minder gereisd.
h. Ontvangen van de verslagen van de reizigerspanels van de 5 Regio’s provincie
Gelderland.
i. Managementrapportages van de vijf regio’s over: gereden ritten, gemiddelde
wachttijd callcenter, stiptheid, en klachten.
j. De werkbezoeken naar de reizigerspanels zijn dit jaar weer opgepakt.
Stadsregiotaxi Arnhem/Nijmegen
Gelet op de rol en taken van de verschillende overige betrokken adviesorganen, het ROCOV
en op Gemeentelijk niveau de Wmo-raden richt de GAR zich met name regionaal op
structurele productverbetering en/of klantgerichtheid. Uitgangspunt is daarbij de
vervoersbehoefte van de gebruikers. Met de instelling van de GAR is zowel het belang
gediend van de gebruikers als dat van het CvB van de Stadsregiotaxi. Twee leden van de
werkgroep Regiotaxi en toegankelijkheid OV hebben zitting in de gebruikersadviesraad. Eén
lid vertegenwoordigd de gemeente Arnhem, het tweede lid de gemeente Ubbergen
Werkwijze:
- 6 tot 8 maal per jaar vergaderen.
- De vergaderingen moeten resulteren in gevraagde of ongevraagde adviezen aan het
bestuur.
- Een- of tweemaal per jaar een bijeenkomst hebben met de gemeentelijke contactambtenaren vanuit de Wmo-sector.
- De kwaliteit van de uitvoering door en procedures van de Stadsregiotaxi voor de klanten
bewaken.

Jaarverslag 2013
ROCOV Gelderland - Stadsregio

9

- Meedenken en meewerken aan de communicatie rond de Stadsregiotaxi en mogelijk
breder het openbaar vervoer vanuit Wmo-perspectief richting de gemeenten en het CvB van
de Stadsregio.
- Managementrapportages over: gereden ritten, gemiddelde wachttijd callcenter, stiptheid,
en klachten.
Openbaar vervoer.
a. Het kritisch beoordelen van de Statenbrief invulling basismobiliteit 2016-2018 Provinciale
denklijn basismobiliteit (aanvullend) openbaar vervoer).
b. Door leden van de werkgroep is regelmatig aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid
voor mensen met een beperking in alle facetten van het OV:
• Fysieke toegankelijkheid;
• Zichtbaarheid;
• Gebruiksgemak (OV chipkaart);
• Reisinformatie (zowel hoorbaar als leesbaar);
• Comfort en bejegening in het OV.
Leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan de volgende activiteiten:
Datum

Activiteit

08-01-2013

Schouw station Heyendaal te Nijmegen

24-04-2013

ROCOV Symposium 15 jaar reizigers inspraak

14-06-2013
11-07-2013

Bestuurlijke conferentie basismobiliteit “De Vallei”
Kennismakingsgesprek voorzitters ROCOV en Gebruikersadviesraad en voorzitter van de
werkgroep “Regiotaxi en toegankelijk OV
Reshape Center RU, studiemiddag Google Glass bril
KPVV Symposium
Reizigerspanel RTG Rivierenland
Reizigerspanel RTG Noord-Veluwe
Symposium OV zonder oogkleppen
KPVV Betaalbaar aanvullend OV
Reizigerspanel RTG Stedendriehoek
Excursie regiecentrum Zeeland

11-09-2013
20-09-2013
11-11-2013
14-11-2013
15-11-2013
27-11-2013
27-11-2013
10-12-2013

Speerpunten 2014
RegioTaxi Gelderland
Reizigerspanels
a. Monitoren van die onderdelen die niet (direct) in de managementrapportages kunnen
worden weergegeven (o.a. bejegening).
b. Monitoren van het door de Provincie Gelderland opgezette Scoutsysteem. De
werkgroep heeft zich hier in het verleden hard voor gemaakt en is blij dat het nu van
de grond komt.
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c.

Erop toezien dat in alle 5 regio gebieden voertuigen rijden die voldoen aan de
voorwaarden gesteld in het PvE.
d. 1 maal per jaar alle reizigerspanels bezoeken.
e. De reizigerspanels informeren over de voor hen relevante zaken die in het ROCOV
besproken worden en over adviezen vanuit ROCOV Gelderland, waaraan onze
werkgroep heeft meegewerkt.
Stadsregiotaxi Arnhem Nijmegen
Gebruikersadviesraad (GAR)
Tijdens reguliere Gebruikersadvies-vergaderingen wordt gesproken over de diverse relevante
thema’s en aandachtspunten.
a. Veiligheid en algehele kwaliteit vervoer, geschikte rolstoelen en scootmobielen.
Hermes is verantwoordelijk voor een correcte en veilige wijze van in- en uitrijden en
vastzetten c.q. losmaken van de rolstoel.
b. Communicatie met achterban. Stilstaan bij mogelijkheden voor individuele leden van
de GAR om contact te onderhouden met Wmo-raad, college van B&W en
gemeentelijke ambtenaren van de “eigen gemeente Stadsregio.
c. De GAR maakt gebruik van een actie- en aandachtspuntenlijst, die deel uitmaakt van
het verslag van elke vergadering.
d. De GAR is uitdrukkelijk niet bedoeld als klachtenforum voor individuele klachten.
Klachtenafhandeling is taak van de vervoerder en in de tweede instantie van de
geschillencommissie.
e. De GAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Stadsregio.
Aandachtspunten 2014
- Verbetering van de informatievoorziening (leesbaar voor iedereen).
- Signaleren van knelpunten in het comfort en de toegankelijkheid van halteplaatsen
voor iedereen met speciale aandacht voor reizigers met een beperking, ouderen en
voor rolstoelgebruikers.
- Toezien op de toegankelijkheid ketenmobiliteit voor reizigers met een beperking en
ouderen, bushalteplaatsen op (bus)stations en OV-middelen.
- Het opheffen van de WGR-Plus-regeling zal betekenen dat het regiotaxivervoer in de
regio Arnhem-Nijmegen, zoals thans in opdracht van de Stadsregio door PZN en
onderaannemers wordt uitgevoerd, vanaf 1 januari 2015 onder de bestuurlijke
verantwoording van de provincie komt te vallen. Het is niet onwaarschijnlijk dat
daardoor Stadsregiotaxi Arnhem/Nijmegen onderdeel wordt van Regiotaxi
Gelderland.
- Om de nieuwe invulling van de basismobiliteit tijdig te kunnen implementeren heeft
de Provincie een proces opgestart met de regiogemeenten (inclusief de Stadsregio).
Vanuit de denklijn wordt toegewerkt naar concrete regionale afspraken. Als er
bestuurlijk commitment bestaat bij de Provincie en de gemeenteraden, kan in 2014
een doorvertaling plaatsvinden in regionaal maatwerk.
- De ontwikkelingen rond de toekomst van Regiotaxi Gelderland en Stadsregiotaxi
Arnhem Nijmegen kritisch blijven volgen.
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Welke resultaten moeten eind 2014 in ieder geval zijn behaald?
a. De regiotaxi’s die in alle 5 regio’s van de provincie Gelderland en de Stadsregio
Arnhem Nijmegen rijden voldoen aan de in het PvE gestelde eisen.
b. Toegankelijkheid van de OV chipkaart voor iedereen.
c. Verbetering van de informatievoorziening (leesbaar voor iedereen).
d. Een toegankelijk en functioneel scoutsysteem voor de Regiotaxi dat bijdraagt aan de
klanttevredenheid en mogelijkheden biedt voor verbetering van de service.
Opmerkingen:
- Bezoeken en vergaderingen in Arnhem moeten zoveel mogelijk met ROCOV
vergaderingen worden gecombineerd.

2.4.3

Werkgroep Spoor

Bezetting
De werkgroep bestond in 2013 uit de
volgende leden:
•

Mevr. P.C. Davidse-Jonkman
(voorzitter)

•

Dhr. J. Schmal

•

Dhr. F.C. Bos

•

Dhr. G. Wijers

•

Dhr. M.A. Dijke

De heer Th. Douma heeft afscheid genomen van het ROCOV en van de werkgroep vanwege
het succesvol afsluiten van zijn opleiding en het aanvaarden van een functie bij NS.
In 2013 zijn diverse 'spoorse zaken' besproken in de werkgroep.
De nieuwe concessies op het spoor zijn nauwlettend gevolgd en besproken tijdens de
overleggen die hebben plaatsgevonden met de vervoerders.
Vooral de start van de concessies Arnhem-Doetinchem-Winterswijk is niet verlopen zoals
door de vervoerder was gepland. Diverse oorzaken lagen hieraan ten grondslag en is diverse
malen ter sprake gebracht tijdens onze overleggen met vervoerders. Hierbij waren ook
ProRail en ambtenaren van de provincie en de stadsregio aanwezig.
Met NS, Arriva en ProRail zit de werkgroep op geregelde tijden aan tafel en veel
onderwerpen passeren dan de revue: volle treinen, dienstregelingen, toegang stations, juiste
plaats OV chippalen.
Over het nieuwe station Arnhem zijn we uitgebreid bijgepraat door de medewerkers van
gemeente Arnhem en in aanwezigheid van NS en Pro Rail.
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Door een aantal leden van de werkgroep is op uitnodiging van NS, ProRail en Merwede
Lingelijn deelgenomen aan diverse schouwen van stations.
ROCOV hecht aan veiligheid op het spoor. Zowel voor het personeel als voor de reizigers.
Enkele leden van het ROCOV hebben op individuele basis hun zorgen uitgesproken over het
goederenvervoer op de noordtak in kader van de PHS. Dit geldt ook voor de lijn van het
zuiden richting Utrecht.
De speerpunten die de werkgroep voor 2013 had gesteld zijn steeds uitvoerig aan de orde
gekomen tijdens de overleggen met trein vervoerders en ProRail. Aan de adviezen die de
werkgroep heeft verstrekt is serieus aandacht aanbesteed.
Speerpunten voor 2014
Voor 2014 zijn de volgende speerpunten van belang:
●

Anticiperen op de ontwikkelingen op de Valleilijn.

●

Het geregeld overleg met spoorvervoerders en Pro Rail voortzetten.

●

Wenselijk vindt de werkgroep dat er ook overleg is met de ambtenaren van de
provincie.

●

Het volgen van de lange termijn visie op het spoor.

●

Het volgen van ontwikkelingen nieuwe stations en verbouwingen met daarbij een

speciale focus op goede informatievoorziening voor de reizigers en een sociaal veilige
stationsomgeving.
●

Inzetten van transferia bij stations ter ontlasting van snelweg verkeer en promoten

van het Openbaar Vervoer.

2.4.4

Tarieven en OV-chipkaart (oude werkgroep)

De werkgroep heeft twee gerelateerde aandachtsgebieden:

1. Tarieven
Advies over tariefveranderingen en nieuwe kaartsoorten.
Hoewel het zwaartepunt doorgaans in het laatste halfjaar voor de tariefverandering
per 1 januari ligt, komen de laatste tijd ook vaak tussentijdse aanvragen binnen.
2. OV-chipkaart
Er zijn nog veel problemen rond de OV-chipkaart, vaak procedureel.
B ezetting:
•

De heer J. Schmal (voorzitter)

•

De heer F.C. Bos

•

Mevr. T. te Dorsthorst

•

De heer G. Wijers

Resultaten:
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Uit 2012 doorlopend in 2013:
In 2012 is het sterabonnement
afgeschaft. Deze afschaffing
heeft tot veel commotie bij de
reizigers geleid met name t.a.v.
prijsverhogingen. Dit heeft o.a.
geleid

tot

provinciale

vragen
staten

in
en

de
een

aantal maatregelen. Zo werd
door de provincie tijdelijk een
korting

gegeven

op

"Altijd

korting scholier 55%", door
Hermes en Arriva werd een
extra

afkoopbaar

product

ingevoerd "Breng Vrij Plus",
voor

veel

concessiegrens

overschrijdende lijnen worden
elkaars producten en tarieven
geaccepteerd.
Dit geheel van maatregelen biedt alleen tijdelijk een tegemoetkoming in kostenstijging voor
de reizigers. De subsidie wordt afgebouwd. Het product "Altijd korting scholier 55%" wordt in
eenheden van 5% teruggebracht naar 40% korting (dit landelijke product biedt voor de
reiziger weinig voordeel en wordt dan ook nauwelijks verkocht).
Adviezen 2013:
In 2013 zijn o.a. op de volgende onderwerpen adviezen uitgebracht:
•

Breng Vrij Plus en Altijd Vrij Bus en Trein Arriva
In de Liemers heeft de trein voor een groot deel de functie van de bus overgenomen
(geen parallelliteit). Het product Breng Vrij is alleen in de bussen van Breng geldig.
Breng Vrij Plus geeft hierbij een welkome aanvulling voor de Breng en Arriva trein tot
Doetinchem. Het moge duidelijk zijn dat een prijsverhoging van het product Altijd Vrij
Bus en Trein Gelderland van Arriva nodig is om inkomsten derving bij Arriva tegen te
gaan. Het nadeel van deze producten is dat inwoners die net buiten een product
gebied wonen relatief veel gaan betalen. Dat argument was één van de redenen om
over te gaan van zones naar kilometers als basis voor OV tarieven.

•

DOT (Dubbel Opstap Tarief) en LAK (Lange Afstand Korting)
Een duo noodzakelijk om de prijs voor het reizen op landelijk en regionaal spoor
binnen de perken te houden. De regionale trein vervoerder wordt voor de afschaffing
van het opstaptarief tussen regionaal en landelijk spoor gecompenseerd door tarief
verhoging. De reiziger betaalt dit dus zelf!

•

Tarieven geregeld in het LTK (Landelijk Tarieven Kader)
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De compensatie voor "weglopen" van reizigers wordt in termijnen afgeschaft, een
succes voor de consumenten organisaties.
In 2013 zijn de adviezen voor tarieven die worden geregeld in het LTK door de
consumenten organisaties gezamenlijk op landelijk niveau gegeven. Voortaan gaan
landelijke adviezen via het NOVB (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad).
•

Ritkaarten
Een uniforme regeling in "Oost" voor kaartjes die verkrijgbaar zijn in de bus. Voor
09.00 betaald men de prijs voor één Ritkaartje extra. Bij overstap moet men in de
meeste concessies weer nieuwe Ritkaartjes kopen. Dit systeem werkt NIET klant
wervend!

•

Altijd Korting Scholier 55%
In 2014 is de korting verlaagd tot 50%. Als reden werd genoemd dat de reiziger
minder dagen reist dan verwacht waardoor de vervoerder inkomsten derving heeft,
hetgeen door het Rocov voorzien werd (zie verslag vorig jaar). Met dit gegeven is het
vreemd dat een commerciële organisatie (vervoerder) voorkeur geeft voor betaling
per rit i.p.v. een afkoopbaar abonnement met een vast inkomen (vooraf betaling,
geen grillig gedrag van kosten bewuste reizigers).

•

Regionale Dal producten Arriva
Als aanvulling van landelijke Dal producten geschikt voor reizigers die voornamelijk
veel in de dal binnen het betreffende concessiegebied reizen.

NOVB (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad)
Het NOVB is in het leven geroepen om een platform te bieden voor landelijke aspecten van
het OV. In het directeuren overleg hebben twee consumenten vertegenwoordigers zitting, één
namens de gezamenlijke ROCOV's en één namens de consumenten organisaties direct. De
vertegenwoordiger van de ROCOV's wordt via de "Landelijke werkgroep OV-chipkaart"
(naam aan te passen) gevoed. Deze structuur dient nog nader ingevuld te worden. De
werkgroep tarieven en OV-Chipkaart is vertegenwoordigd in de landelijke werkgroep.

2.4.5 Concessiebeheer en Tarieven (nieuwe werkgroep)
Een nieuwe werkgroep, ontstaan door samenvoeging van de activiteit “Werkgroep Toezicht,
Handhaving en Monitoring” en de werkgroep “Tarieven en OV-chipkaart”.
Bezetting:

•
•
•
•
•

De heer H. Schmal (voorzitter)
De heer A.J. Nossent
Mevr. T. te Dorsthorst
Mevr. L. Körschner
De heer M. Venhovens

Aandachtsgebieden:

•

Concessiebeheer: monitoring van de uitvoering van zowel lijngebonden openbaar
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vervoer, te weten de stads-/streekbus en regionale trein en speciaal vervoer regiotaxi
enz. Met de huidige langlopende concessies is deze werkgroep extra belangrijk
geworden om de gemaakte afspraken die in de verschillende concessies zijn vastgelegd
te monitoren.

•

Tarieven en OV-chipkaart: alle tariefvoorstellen die worden gedaan door vervoerders en
overheden. Hierbij worden zowel de hoogte van de tarieven als de techniek (OVchipkaart) betrokken.

Speerpunten 2014:
•

Vanwege het opheffen van de OV-scouts moet zorg worden gedragen voor deugdelijke
monitoring van de concessies.

•

Meewerken aan een goede invulling van het adviescircuit van de ROCOV’s naar het
NOVB.

•

Het advisering richting regionale overheden verbeteren door op kritische punten, met
name voor een beslissing genomen wordt, de uitgebrachte adviezen verder toe te lichten
en indien nodig uit te breiden.

2.4.6 Werkgroep Public Relations/ Voorlichting
Werkgroepleden:
Ultimo 2013 bestond deze ad-hoc werkgroep uit:
•

Dhr. G.J. Mouw (voorzitter)

•

Mevr. L. Davidse-Jonkman

•

Mevr. T. te Dorsthorst

In 2013 is verder uitvoering gegeven aan het Beleidsplan van februari 2010 , hetgeen heeft
geleid tot de volgende acties :
Januari 2013:

Uitbrengen van een flyer over doelstellingen en taken van het ROCOV met
vermelding van de op dat moment deelnemende consumentenorganisaties.
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De flyer is “gelanceerd “ op de feestelijke avond van Hermes (BRENG) in
hotel Papendal te Arnhem op zaterdag 26 januari. Alle vertegenwoordigers in
het ROCOV hebben een aantal exemplaren ontvangen ter verspreiding
binnen hun eigen organisatie. Tevens kan deze flyer gebruikt worden om
externe relaties te informeren over het ROCOV Gelderland - Stadsregio.
Voorjaar 2013: Op grond van de wens om de website minder statisch te laten zijn is een
verandering aangebracht bij het openen; tevens kunnen er nu filmpjes
vertoond worden.
De in het jaarverslag 2012 opgenomen wensen m.b.t. het creëren van een
mogelijkheid voor reizigers om te reageren / meldingen door te geven (n.b.
geen individuele klachten) en het doorgeven / melden van verbeterpunten
inzake het functioneren van het OV zijn tot op heden nog niet gerealiseerd.
Najaar 2013:

In het najaar is het opstellen van een artikel over het ROCOV voor plaatsing
in stads/streekbladen om de bekendheid van het ROCOV te vergroten, ter
hand genomen. Na overleg in het werkgroep omtrent de omvang van de
tekst en opnemen van de belangrijkste elementen voor de lezer is de
bijdrage begin 2014 gereedgekomen. n.b. in de maand januari 2014 is het
artikel verstuurd naar een zestigtal Huis-aan-Huis bladen in de provincie.

December 2013 : In de maand december is de jaarlijkse kalender met vermelding van de
vergaderdata in 2014 en de aanmeldtermijnen voor het behandelen van
(advies) aanvragen weer verschenen. Zoals te doen gebruikelijk is de
kalender verzonden aan alle relaties van het ROCOV.
Ook in het jaar 2014 zal verder gewerkt worden aan de bekendheid van het ROCOV
Gelderland Stadsregio. De noodzaak hiertoe zal toenemen vanwege de ontwikkelingen rond
de basismobiliteit, waardoor de aansturing van de Regiotaxi overgeheveld gaat worden van
de provincie naar de gemeenten (regio’s). Aangezien het hier om een vorm van Openbaar
Vervoer gaat, zal er op een of andere wijze advisering geregeld moeten worden.
Daarnaast blijft het belangrijk om regelmatig aanwezig te zijn c.q. in te spreken bij de
commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) van Provinciale Staten Gelderland
alsmede het op uitnodiging van gemeenten meewerken aan het opstellen en beoordelen van
plannen op het terrein van het Openbaar Vervoer inclusief bijbehorende infrastructuur

3.

Uitgebrachte adviezen

3.1

Algemeen

Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft in 2013 32 adviezen uitgebracht. Dit is een daling
ten opzichte van 2012, toen 48 adviezen zijn uitgebracht, maar nog steeds een aanzienlijke
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stijging ten opzichte van de jaren voor 2011, toen ongeveer 20 adviezen per jaar uitgebracht
werden. Daarnaast zijn er ook een aantal brieven geschreven die niet onder de definitie van
een formeel advies vallen.
Over diverse aspecten van tarieven zijn in 2013 de meeste adviezen uitgebracht, 14 in totaal.
Dit betrof met name adviezen over de nieuwe tarieven van 2014, maar ook tarieven voor
eenmalige acties van vervoerders zijn aan bod geweest. Over de dienstregeling is 11 keer
geadviseerd. Deze adviezen hadden met name betrekking op voorstellen inzake het ingaan
van de nieuwe dienstregeling en tussentijdse kleinere aanpassingen van dienstregelingen.
Over diverse infrastructurele situaties zijn vier adviezen verstrekt, onder andere over de
verbouwingen in de stationsomgevingen van Doetinchem en Elst. Tot slot zijn nog vijf
adviezen uitgebracht die niet onder een specifieke categorie vallen. Dit betrof bijvoorbeeld
een advies over basismobiliteit aan Provinciale Staten.

Adviezen	
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In de hieronder beschreven paragrafen wordt nader ingegaan op de uitgebrachte adviezen en
de belangrijkste resultaten van 2013.

3.2

Tarieven

De meeste adviezen over tarieven stonden voornamelijk in het teken van de nieuwe tarieven
voor 2014. Vervoerders Hermes, Arriva, Syntus en Connexxion hebben hun voorstellen met
bijbehorende toelichting ingediend bij het ROCOV.. Een belangrijk aspect was het dubbele
opstaptarief. Het ROCOV heeft zich er hard voor gemaakt dat dit moet verdwijnen. Dit
behoort nu ook tot het verleden.
Een ander belangrijk punt waar het ROCOV over heeft geadviseerd, betrof de algemene
tariefstijgingen in de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Het ROCOV
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vindt het redelijk dat de tarieven met niet meer dan de inflatie stijgen. Al een aantal jaren op
rij is echter sprake van een fors grotere stijging. Het ROCOV vreest dat het OV zich hierdoor
uit de markt prijst en heeft dan ook negatief geadviseerd.
Het ROCOV heeft ook over een aantal kleinere tariefacties en tariefsoorten geadviseerd,
zoals het Kruidvatkaartje.

3.3

Dienstregelingen

De belangrijke adviezen over de dienstregeling hebben in 2013 zoals vanouds betrekking
gehad op de dienstregeling van het nieuwe jaar. Voor alle concessies heeft het ROCOV
hierover advies uitgebracht.
Rondom de dienstregeling speelden ook een aantal “kleinere” adviesaanvragen, die vaak
betrekking hadden op één bepaalde trein- of buslijn. Zo zijn adviezen gegeven over de lijn 44
van Arriva en wijzigingen in de Apeldoornse wijk Anklaar. Ook heeft het ROCOV een advies
geschreven naar aanleiding van de berichten over het overslaan van stations op het traject
Arnhem-Nijmegen.

3.4

Infrastructuur

In 2013 heeft het ROCOV een aantal adviezen over infrastructurele werken uitgebracht. Zo
heeft het ROCOV nogmaals haar zorgen uitgesproken over het niet reserveren van ruimte
voor een vierde spoor bij station Elst. Ook heeft het ROCOV aanbevelingen gedaan voor de
inrichting van het te verbouwen busstation van Doetinchem. Tot slot vormden overvolle
treinen op het traject Wijchen-Nijmegen en de OV-visie van de gemeente Arnhem reden om
een advies naar de desbetreffende organisaties te sturen.

3.5

Overige zaken

Er zijn brieven verstuurd die niet onder een categorie vallen. Zo heeft het ROCOV een advies
verstuurd over de plannen voor basismobiliteit van de provincie Gelderland, toiletten in de
treinen en de hulp van buschauffeurs aan rolstoelgebruikers

3.6

Pers

Het ROCOV is in 2013 wederom veelvuldig in het nieuws geweest. Door middel van
persberichten is de pers geïnformeerd over een aantal standpunten van het ROCOV. Nog
vaker heeft de pers het ROCOV zelf opgezocht om de mening van het ROCOV over diverse
onderwerpen te horen.
In totaal zijn drie persberichten uitgebracht in 2013. Deze gingen over onderwerpen als het
afschaffen van ster- en trajectabonnementen bij Syntus, het symposium 15 jaar
reizigersinspraak en het verhogen van de kosten van het regionale spoor door het afschaffen
van de rode diesel en het invoeren van een gebruiksvergoeding voor het regionale spoor.
De persberichten zijn vaak overgenomen door regionale kranten, radio- en TV-stations.
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4.

Excursies, symposia en andere activiteiten

4.1

Jubileumsymposium

Op vrijdag 26 april 2013 hield het ROCOV in het provinciehuis te Arnhem ter gelegenheid van
haar derde lustrum een symposium over 15 jaar reizigersinspraak in het openbaar vervoer.
Samen met de huidige Secretaris-Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
de heer S. Riedstra, werd er teruggeblikt op wat de Wet Personenvervoer 2000 heeft beoogd
op het gebied van reizigersinspraak en hoe dat in de praktijk gestalte heeft gekregen. Ook
werd er een blik op de toekomst geworpen door te kijken naar hoe de betrokkenheid van
reizigers bij het openbaar vervoer vorm kan worden gegeven. Naast de heer Riedstra waren
onder andere mevrouw C. Bieze (Gedeputeerde van de Provincie Gelderland ), de heer K.
Luesink ( gedelegeerde OV stadsregio Arnhem Nijmegen , de heer F. van Setten

(

adj.directeur Arriva Trein ) en de heer J. Van Hout (directeur Hermes) aanwezig. De middag
werd geleid door dagvoorzitter de heer M. Maartens.

4.2

Excursie

Op 10 december 2013 heeft het ROCOV een excursie georganiseerd voor haar leden en
enkele belangstellenden naar de provincie Zeeland. Hier werd onder andere ingegaan op hoe
de basismobiliteit in Zeeland is en wordt vormgegeven en hoe de regiecentrale is opgezet.
De regiecentrale is een centrale waar meerdere vormen van vervoer samen komen, zoals
WMO, AWBZ en regulier OV-vervoer. De kennis die het ROCOV heeft opgedaan tijdens deze
dag wordt gebruikt bij de ontwikkeling van de eigen ideeën rondom basismobiliteit en de
aankomende OV-visie.

4.3

Andere activiteiten

Namens ROCOV Gelderland – Stadsregio waren de voorzitter, secretaris en penningmeester
aanwezig bij meerdere vergaderingen in

ROCOV-Oost verband (Overijssel, Twente,

Flevoland en Gelderland – Stadsregio).
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5.

Samenstelling ROCOV Gelderland – Stadsregio per 31-12-2013

VKK Gelderland

Mevrouw

T.

te Dorsthorst

De heer

A.G.

Van Balen

De heer

H.T.M.

Derks

De heer

J.

Schmal

De heer

H.G.J.

Wijers

De heer

R.

Cremers

De heer

R.

Krens

De heer

M.A.

Dijke

De heer

G.

Mekkes

De heer

A.J.

Nossent

De heer

T.B.

Koning

De heer

H.

Kuiper

Mevrouw

T.

Wieland – Ruth

Mevrouw

L.

Körschner

De heer

F.C.

Bos

De heer

P.

den Duijf

Mevrouw

Y.

van Geel

Jong Achterhoek

De heer

N.

Menke

Verenigde Studenten Arnhem

De heer

M.

Venhovens

Onafhankelijk

De heer

Th.

Arnoldus

Mevrouw

L.

Davidse – Jonkman

Voorzitter

De heer

G.J.

Mouw

Secretariaat

De heer

S.

van der Vliet

ROVER

Fietsersbond

SBOG

AKKU

Zorgbelang Gelderland

Cursief = plaatsvervangend lid

Binnen het ledenbestand van het ROCOV hebben in 2013 verschillende mutaties
plaatsgevonden. Jong Achterhoek en Verenigde Studenten Arnhem zijn nu vertegenwoordigd
in het ROCOV. Namens deze organisaties zitten de heer Menke respectievelijk Venhovens in
het ROCOV. De heren Douma (AKKU) en Van der Zouw (Fietsersbond) hebben afscheid
genomen van het ROCOV. In plaats van hen zijn mevrouw Körschner (AKKU) en de heer
Mekkes (Fietsersbond) toegetreden. De heer Cremers is toegevoegd aan de afvaardiging van
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Rover en mevrouw Davidse-Jonkman heeft niet langer zitting namens VAC Gelderland maar
als onafhankelijk lid.
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6.

Vaste werkgroepen ROCOV Gelderland – Stadsregio per 31-122013

Werkgroep

Organisatie

Naam

Infra, Netwerk en Dienstregeling

Onafhankelijk

De heer Th. Arnoldus

SBOG

De heer T.B. Koning

VKK Gelderland

De heer H.T.M. Derks*

SBOG

De heer H. Kuiper

Fietsersbond Gelderland

De heer M. Dijke

VKK Gelderland

De heer A. van Balen

Jong Achterhoek

De heer N. Menke

ROVER

De heer R. Krens

ROVER

De heer R. Cremers

VKK Gelderland

De heer H.T.M. Derks

SBOG

De heer A.J. Nossent

ROVER

De heer J. Schmal

AKKU

De heer F.C. Bos

Onafhankelijk voorzitter

De heer G.J. Mouw*

VAC

Mevrouw L. Davidse – Jonkman

VKK Gelderland

Mevrouw T. te Dorsthorst

SBOG

Mevrouw T.H.M Wieland-Ruth*

SBOG

De heer H. Kuiper

Zorgbelang Gelderland

Mevrouw Y. van Geel

Zorgbelang Gelderland

De heer P. den Duijf

Onafhankelijk

Mevrouw L. Davidse – Jonkman*

ROVER

De heer J. Schmal

AKKU

De heer F.C. Bos

ROVER

De heer H.G.J. Wijers

Fietsersbond

De heer M.A. Dijke

JongAchterhoek

De heer N. Menke

ROVER

De heer J. Schmal*

ROVER

De heer H.G.J. Wijers

AKKU

De heer F.C. Bos

VKK Gelderland

Mevrouw T. te Dorsthorst

SBOG

De heer A.J. Nossent*

Innovatie

PR / Voorlichting

Regiotaxi en toegankelijk OV

Spoor

Concessiebeheer en Tarieven

Jaarverslag 2013
ROCOV Gelderland - Stadsregio

23

Onafhankelijk

De heer Th. Arnoldus

* = voorzitter werkgroep
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