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Geacht College van Bestuur,
Op donderdag 27 november a.s. zult u een besluit nemen over de aanvraag van Hermes m.b.t. het
verhogen van het kilometertarief voor de bus. Met schrijven, kenmerk RSG402 d.d. 11 november
2014 heeft het ROCOV u een afschrift van ons advies over deze voorgestelde verhoging gestuurd.
Naar aanleiding van ons advies en het door u te nemen besluit heeft er een extra overleg plaats
gevonden tussen het ROCOV en de heer Gerritse als vertegenwoordiger van de Stadsregio Arnhem
Nijmegen.
Uit informatie hebben wij vernomen dat u voornemens bent het advies van het ROCOV ten dele naast
u neer te leggen. Middels deze brief willen wij u twee elementen onder de aandacht brengen. Ten
eerste willen wij u adviseren over het voorgestelde beleid, ten tweede willen wij u wijzen op de
zorgvuldigheid die bestuursorganen dienen te betrachten bij de totstandkoming van een besluit.
Allereerst wilt u vijftig procent van de gemiste inkomsten van Hermes uit de verdeling van de middelen
door de Vereniging van Streekvervoerders (VSS) financieren door een tariefverhogingsverzoek toe te
kennen. Hiermee wilt u een landelijke discussie op gang brengen omtrent de verdeling van de SOVgelden, maar u gaat daarbij voorbij aan het gegeven dat u door nu al de tarieven te verhogen juist uw
onderhandelingspositie binnen die discussie verspeelt. Tevens wijzen wij u er nogmaals op dat deze
inkomstendaling bij Hermes niet het gevolg is van een bezuiniging, maar van een andere wijze
waarop de VSS de SOV-gelden onder de vervoerders verdeelt. Dit betekent dat Hermes dus zelf heeft
ingestemd met deze verlaging. Wij zijn dan ook van mening dat als de verdeling niet de meest
wenselijke is, deze verdeling moet worden aangepast. De noodzaak daartoe wordt echter
weggenomen met het toekennen van een tariefsverhoging; bovendien worden reizigers onterecht en
op basis van onjuiste gronden onevenredig benadeeld doordat zij de kosten van de tariefsverhoging
zullen moeten gaan dragen.
Ten tweede wil het ROCOV u wijzen op het zorgvuldigheidsbeginsel. Zoals u geacht wordt te weten,
worden SOV-gelden ook door de Vereniging van Stadsvervoerders en de Vereniging van Regiospoor
Vervoerders verdeeld. Zoals in onze adviesbrief verwoordt, is het niet ondenkbaar dat Hermes vanuit
deze verenigingen meer inkomsten heeft verkregen. Uit het zorgvuldigheidsbeginsel vloeit de in artikel
3:2 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gecodificeerde plicht voort voor bestuursorganen om
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bij het voorbereiden van een besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en belangen te
vergaren. Na de nodige kennis vergaard te hebben, dienen de rechtstreeks bij het besluit betrokken
belangen zorgvuldig te worden afgewogen, zo volgt uit artikel 3:4 lid 1 Awb. Daarbij moet rekening
worden gehouden met het feit dat wanneer het besluit nadelige gevolgen voor belanghebbenden
meebrengt, deze gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen
doelen (artikel 3:4 lid 2 Awb). Hieruit blijkt de noodzaak en wettelijke plicht naar de individuele
belangen van de burger en het algemeen belang te kijken. De onduidelijkheid over de
financieringsmotieven van de SOV-gelden en onduidelijkheid over de geldstromen bemoeilijken ons
inziens de zorgvuldige voorbereiding bij en de uiteindelijke totstandkoming van een gedegen besluit.
Zonder inzicht in de inkomsten vanuit andere verenigingen is het niet mogelijk een zorgvuldig
voorbereid en evenredig afgewogen besluit te nemen. Ditzelfde geldt overigens ook voor de
advisering van het ROCOV; het ROCOV kan immers geen gedegen advies uitbrengen indien ons niet
de vereiste stukken en gegevens ter hand worden gesteld. Nu, nadat het advies is gegeven, duidelijk
is dat er sprake is van meerdere stromen van SOV-gelden, moet de conclusie getrokken worden dat
het ROCOV geen weloverwogen advies heeft kunnen geven ten gevolge van het ontbreken van de
nodige informatie. Ten aanzien van het advies van het ROCOV, dient het bestuursorgaan op grond
van artikel 3:9 Awb zich te vergewissen dat het onderzoek uitgevoerd door een adviseur (zoals het
ROCOV) op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen, waarvan bij dezen kan worden gesteld dat hier
tot dusver nog geen sprake van kan zijn. Tevens wijzen wij u op de in artikel 3:7 lid 1 Awb vastgelegde
plicht voor het bestuursorgaan de adviseur de gegevens ter beschikking te stellen die nodig zijn voor
een goede vervulling van diens taak.
Wij roepen u dan ook op om alle relevante informatie te vergaren en te delen met het ROCOV, zodat
het ROCOV u van een gedegen advies kan voorzien. Zo kan u na een zorgvuldige voorbereiding en
belangenafweging tot een gedegen besluit komen omtrent het al dan niet verhogen van het tarief ter
compensatie van verminderde SOV-inkomsten Daarnaast vragen wij u Hermes op te roepen om tot
een herziene verdeling van de SOV-gelden tussen de vervoerders te komen. Het kan immers niet zo
zijn dat de reiziger in de Stadsregio Arnhem Nijmegen moet bijbetalen omdat de vervoerders de SOVgelden onderling anders hebben verdeeld.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de voorzitter, de heer G.J. Mouw (06 – 51273846).
Wij verzoeken u ons z.s.m. na besluitvorming in uw college op de hoogte te stellen van uw beslissing.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio

2

