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Geachte heren Nekkers en Van der Vegt,
In deze brief willen wij ingaan op een aantal zaken ten aanzien van de nieuwe dienstregeling, die
naar onze mening tot op heden onvoldoende belicht zijn.
Op 14 december wilt/heeft u het concept Kolibrie en Flexstops introduceren/geïntroduceerd.
Via een scan op het internet vernamen wij uw voornemen een betaal App te introduceren.
(http://www.treinreiziger.nl/actueel/binnenland/syntus_lanceert_betaal_app_voor_losse_ov_kaartjes146676)
Met name ten aanzien van Kolibrie en Flexstops zijn reeds verschillende overleggen en emailuitwisselingen geweest. Recent ontvingen wij nog het document “Flexibel Vervoer Veluwe 2015 8
december 2014”. In dit document worden onderwerpen aan de orde gesteld waarover in het
voortraject andere afspraken zijn gemaakt.
Binnen Kolibrie, Flexstops en Betaal App wilt u een aantal veranderingen introduceren waarvoor wij
gerechtigd zijn een advies te geven en u verplicht bent een advies aan te vragen. Op basis van
vorengenoemde informatie willen wij met deze brief alsnog een advies geven. Gezien de gekozen
vorm van introductie (proefperiode) moet het dan voor u nog mogelijk zijn de benodigde
veranderingen door te voeren.
1. Kolibrie
De Kolibrie is een belbus concept met een duidelijke plus. Het is mogelijk om via een eenvoudige
interface via het internet een rit te reserveren. Via een SMS bericht kan de reservering bevestigd
worden. Hiermee wordt een duidelijke drempel van opbellen, wachten, onduidelijkheid en bevestiging
geslecht.
Als nadeel blijft bestaan dat een rit minimaal één uur voor vertrek gereserveerd moet worden.

1

In een uur kan veel gebeuren, het kan dan ook zijn dat de reiziger niet op het afgesproken tijdstip op
de halte kan staan. Het andere uiterste is dat de reiziger een uur in weer en wind op het voertuig moet
staan wachten. Het is dan ook niet vreemd dat een belbus tot nu toe weinig succesvol is geweest. Uit
uw communicatie over Kolibrie begrijpen wij dat aan dit aspect niets verbeterd wordt.
Om het concept Kolibrie tot een succes te maken is overeengekomen dat we een proefperiode
zouden introduceren waarin het voertuig nog via de bestaande routes de dienst uitvoert. Hierbij wordt
een nulmeting gedaan waarin o.a. het aantal passagiers vastgelegd wordt, wat voor type reizen er
gemaakt worden (herkomst en bestemming), welke vormen van betaling gehanteerd worden, in
hoeverre gegarandeerde overstap tussen trein en voertuig mogelijk is en in hoeverre de reiziger reeds
op de hoogte is van het feit dat gereserveerd moet worden.
Met name betaling met iDEAL zou problemen kunnen geven voor dat deel van de reizigers die liever
telefonisch een reservering maakt. Het zonder meer beëindigen van de wagen verkoop kan dan ook
niet aan de orde zijn. Welke reiziger gaat vooraf betalen als er een risico is dat hij/zij het geld kwijt is
omdat het niet lukt om op tijd op de halte aanwezig te zijn?
Verder zijn er nog een aantal randvoorwaarden van toepassing, zoals reservering per telefoon, de
verkoop van vervoerbewijzen in de bus.
Concreet geven wij de volgende adviezen:
1) Gezien de introductiedatum (14 december 2014 in combinatie met de feestdagen) is een
proefperiode van 4 weken niet acceptabel. In voorgesprekken is een proefperiode tot eind januari
2015 afgesproken. Wij gaan er van uit dat u zich aan deze afspraak houdt.
2) Handhaaf verkoop van vervoerbewijzen in de bus totdat gebleken is dat er slechts zeer sporadisch
gebruik van gemaakt wordt. Geef eventueel de mogelijkheid om vooraf vervoersbewijzen te kopen.
3) Geef mogelijkheden tot verandering en cancelen van reserveringen op een zo laat mogelijk tijdstip
(bv 15 minuten). Dit moet mogelijk zijn als het voertuig bij het station gestationeerd wordt.
4) Analyseer en ontwikkel de reservering App verder op basis van ontvangen commentaar, suggesties
en gebleken gebruik.
5) Zie de Syntus App als een tijdelijk product welke uiteindelijk via het NOVB tot een algemeen
product (of producten) gaat leiden wat voor alle soortgelijke “belbus systemen” in Nederland bruikbaar
is.
6) Communiceer de mogelijkheid tot telefonische reservering wat prominenter. In de brochure valt
deze mogelijkheid amper op.
7) Stationeer de Kolibrie na de proefperiode, wanneer er dus als belbus gereden gaat worden, bij het
station van Harderwijk. Dit geeft de mogelijkheid om aansluiting op de trein beter te garanderen. In het
advies op het Syntus Vervoerplan 2015 is uitdrukkelijk door ons aangegeven de toen nog genoemde
shuttle bus te stationeren bij het station.
8) Als de Kolibrie rijdt volgens dezelfde route als de lijnbus die ze vervangt, is dat geen probleem. Dat
ze rijden op het schema van de tijdstippen van de lijnbus is overbodig. Juist op wisselende tijdstippen
rijden maakt de Kolibrie flexibel. Als een chauffeur rijdt moet toch minimaal drie uur uitbetaald worden.
9) Met betrekking tot de nulmeting zijn de volgende zaken van belang:
•Het aantal passagiers
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•Type reizen (herkomst en bestemming)
•Vormen van betaling
•In hoeverre gegarandeerde overstap tussen trein en voertuig is bereikt
•In hoeverre de reiziger reeds op de hoogte is van het feit dat te zijner tijd gereserveerd moet worden
10) Aan het einde van de proefperiode wordt eerst de proef geëvalueerd. Indien nodig wordt het
concept Kolibrie aangepast. Na goedkeuring (Provincie Gelderland en Rocov) van het definitieve
concept kan het product Kolibrie verder worden ingevoerd.
11) Alle communicatiemiddelen zoals websites, folders etc. dienen vooraf aan het Rocov te worden
voorgelegd. Het zijn de reizigers die moeten kunnen omgaan met de social media om te reserveren
en die moeten begrijpen wat wel of niet mogelijk is. We begrijpen dat de factor tijd een rol speelt,
maar het Rocov is niet de veroorzaker van de krappe invoeringstermijn. Er zal nog een manier
gevonden moeten worden om snel op communicatie aspecten in te spelen.
2. Flexstops
Het is een goed principe om reizigers mee te nemen op plaatsen waar gestopt kan worden. Gezien de
drukte op de wegen kan dat natuurlijk niet overal. Dit komt neer op een bepaald aantal extra halte
mogelijkheden, soms afhankelijk van het tijdstip (drukte) op de dag. Uiteraard dient de dienstregeling
en daarmee de gegarandeerde aansluitingen niet in gevaar te komen.
Op uw website is een aantal flexstops aangegeven. Mogelijk is het voor de lokale bevolking duidelijk
waar deze flexstops zich bevinden. Het is zeer de vraag of andere reizigers deze flexstops kunnen
vinden.
Advies: Maak de locatie van een flexstop duidelijk door een eenvoudige halte indicatie (bv een tegel
of paal met de naam Syntus), geef de locaties weer op een landkaart (bv Google Maps), geef de GPS
locatie aan (met name nuttig voor wandelaars die via GPS een wandeltocht maken).
3. Betaal App voor losse kaartjes
Betalen per telefoon is een mogelijkheid waarmee een welkome uitbreiding voor betalen in het OV
gegeven wordt. Arriva heeft hiermee reeds een test gedaan; recent kwam op het OV Café van het
Rocov Gelderland Stadsregio deze mogelijkheid ook uitgebreid ter sprake. Ook het NOVB heeft
onlangs een publicatie uitgebracht waarin deze betalingsvorm prominent naar voren kwam.
Wij betwijfelen of de doelgroep die u noemt, t.w. reizigers op een papieren kaartje massaal van uw
App gebruik gaan maken. Vaak zijn het de technisch nieuwsgierige reizigers die van dergelijke nieuwe
snufjes gebruik maken. Deze reizigers hebben natuurlijk reeds jaren een OV-chipkaart.
Overigens verwachten wij dat de totale handling kosten voor dit product beduidend lager liggen dan
de verkoop van losse kaartjes. Het is daarom veel reëler om de OV chipkaart tarieven (instap-en
kilometertarief) toe te passen.
Op beperkte schaal experimenteren met een dergelijke App kan voor Syntus zinvol zijn. Het moet
echter niet zo zijn dat uw App het landelijk systeem voor betalen met de telefoon in de wielen rijdt.
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Ook eventuele vertragingen van introductie van het landelijke systeem door “wildgroei” van lokale
App's is niet acceptabel.
Advies:
1. Pas voor deze App de tarieven toe die voor de OV chipkaart gelden.
2. Zorg voor een relatie met het landelijke product telefonisch betalen en voorkom elke vorm van
negatieve impact op de introductie van het landelijke product.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Uw reactie op deze adviesbrief zien wij graag binnen vier weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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