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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2009 van het ROCOV Gelderland – Stadsregio. Voor de opbouw
van dit jaarverslag is aangesloten bij het jaarverslag van 2008. 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 vervoerders en de twee OV-autoriteiten (provincie Gelderland en stadsregio ArnhemNijmegen).

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

In het jaarverslag van 2008 werd het eigenlijk al aangekondigd: de OV-chipkaart zou in 2009
hoog op de agenda van het ROCOV komen te staan. Nu het jaar 2009 inmiddels achter ons
ligt kan geconcludeerd worden dat dit onderwerp inderdaad met kop en schouders boven alle
andere onderwerpen uitstak. Helaas moet het ROCOV constateren dat de invoering ervan
allesbehalve vlekkeloos is verlopen. Vooral in het gebied van de stadsregio ArnhemNijmegen waren er veel technische problemen. Daarnaast ontstond er onrust over het
kilometertarief. Uit onderzoek van dagblad De Gelderlander bleek dat een flink aantal ritten
door de chipkaart vele procenten duurder werden in vergelijking met de strippenkaart. Dit
noopte zelfs de heer Walraven, de portefeuillehouder openbaar vervoer van de stadsregio
Arnhem-Nijmegen, ertoe om de OV-reiziger te adviseren om vooralsnog te blijven reizen met
de strippenkaart totdat alle problemen met de chipkaart tot het verleden behoren. Ook nu nog
zijn bij lange na niet alle problemen met de chipkaart opgelost. Echter de stadsregio is wel tot
inzicht gekomen dat zij het ROCOV nodig heeft om de knelpunten op te lossen.

Een ander onderwerp dat er in 2009 uitsprong was de aanbesteding van het openbaar
vervoer in de regio’s Achterhoek/Rivierenland en Veluwe. Voor eerstgenoemde regio lijkt het
erop dat Syntus plaats moet gaan maken voor Arriva. Bij de concessie Veluwe is de uitkomst
nog ongewis. Het ROCOV heeft de PvE’s van beide concessies uitgebreid bestudeerd en
beoordeeld. Naast diverse positieve punten zoals de ontwikkelteams, marketing, de invulling
van ‘Vanzelfsprekend OV’ en meer aandacht voor het concessiebeheer zijn er ook zorgen.
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Bijvoorbeeld de toekomst van de bediening van de regionetlijnen is zeer ongewis. Daarnaast
blijft er onduidelijkheid over de mogelijkheid van twee vervoerders op de spoorlijn ArnhemDoetinchem. Het ROCOV is zeer benieuwd en tegelijkertijd bezorgd hoe dit zich in 2010, met
daarbij de grootschalige bezuinigingen als gevolg van de economische neergang in het
vooruitzicht, verder evolueert.
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2.

Organisatie en werkwijze

2.1

Convenant

Op 4 april 2007 is er 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 concessieverlener en het
ROCOV Gelderland – Stadsregio zijn vastgelegd.

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 staat centraal.

2.2

Besluitvorming

Het ROCOV komt maandelijks één keer 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.

Daarnaast 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. Zo heeft Novio in mei 2009 samen met de stadsregio Arnhem –
Nijmegen een presentatie gegeven over de invulling van de nieuwe busconcessie. In het
najaar zijn er een tweetal presentaties gegeven door NS en ProRail gezamenlijk over de
ontwikkelingen rondom en de verbouwing van station Arnhem. Daarnaast hangen
presentaties vaak samen met een adviesvoorstel zoals de presentaties die door de provincie
Gelderland en de stadsregio in 2009 zijn gegeven aangaande de OV-chipkaart.

Tot slot worden ook interne zaken van het ROCOV in de plenaire vergadering besproken. In
de regel geldt wel dat hiervoor eerst een Algemene Ledenvergadering wordt uitgeschreven.
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2.3

Werkgroepen

Het ROCOV kent een aantal vaste werkgroepen. Daarnaast kunnen er ook werkgroepen
worden gevormd omtrent een bepaald actueel thema. De vaste werkgroepen zijn:

Infra, Netwerk en Tarieven: in deze werkgroep worden voorstellen cq aanvragen behandeld
die gaan over het lijnennet, routewijzigingen, veranderingen in tarieven van regionale
kaartsoorten evenals de advisering van nieuwe kaartsoorten. 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);

Toezicht, Handhaving en Regiotaxi: taken van deze werkgroep liggen op het vlak van
monitoring van de uitvoering van zowel lijngebonden openbaar vervoer (stads-/streekbus en
regionale trein) als het collectief vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi). Ook advisering
betreffende de aanbesteding van de Regiotaxi wordt in deze werkgroep behandeld;

Dienstregelingen: hier worden voorstellen van vervoerders die een dienstregeling willen
wijzigen behandeld;

Spoor: bij deze werkgroep worden allerlei zaken op en rondom het spoor en de stations
besproken.

Naast de vaste werkgroepen waren er in 2009 ook een aantal ad-hoc werkgroepen actief. De
werkgroep OV-chipkaart heeft zich uitgebreid bezig gehouden met de ontwikkelingen rondom
de invoering van de OV-chipkaart. Deze werkgroep blijft ook in 2010 bestaan. Daarnaast
heeft de ad-hoc werkgroep Aanbestedingen zich bezighouden met de bestudering en
beoordeling van de Programma’s van Eisen van de concessies Achterhoek/Rivierenland en
Veluwe. Tot slot is er in 2009 ook een werkgroep PR gevormd die als taak heeft om het
ROCOV meer zichtbaar te laten zijn. Naast de werkgroep OV-chipkaart zal ook de werkgroep
PR in 2010 blijven bestaan.

De vier vaste werkgroepen vergaderen in principe elke twee maanden of anders 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. Deze voorzitter zorgt voor aansturing van de werkgroep. Vragen of verzoeken
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werden vanuit het secretariaat zoveel mogelijk direct naar een werkgroep doorgezet. Veel
werkzaamheden (voor bijv. 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. Desondanks werkt dit principe in de praktijk nog
onvoldoende. In 2009 is het te vaak voorgekomen dat adviesaanvragen alsnog grotendeels
plenair moesten worden behandeld. Dit had enerzijds te maken met onderbezetting van een
paar werkgroepen maar anderzijds ook met het op een zeer laat moment door vervoerders
aanleveren van adviesvoorstellen, naast de drukke agenda die in 2009 is afgewerkt.
Aangezien de bemensing van de werkgroepen momenteel weer grotendeels op volle sterkte
is wordt verwacht dat in 2010 de adviesaanvragen grotendeels weer in de werkgroepen
voorbereid kunnen worden zodat de besluitvorming tijdens de plenaire vergadering sneller
kan verlopen.

De bezetting van de werkgroepen in het algemeen blijft echter een kritische factor. Zoals
hierboven is aangegeven zijn bijna alle werkgroepen weer op volle sterkte gebracht. De
werkgroep Toezicht, Handhaving en Regiotaxi kan echter nog wat ondersteuning gebruiken.
Deze werkgroep bestaat momenteel uit vier personen. Maar omdat de heer Nossent ook deel
uitmaakt van de werkgroep OV-chipkaart alsmede de rol van secretaris vervult in het bestuur
is het wenselijk dat in deze werkgroep iemand anders voor hem in de plaats komt.

2.4

Werkgroepen: resultaten 2009 en speerpunten 2010

Vanaf 2007 stellen de werkgroepen jaarlijks eigen speerpunten op. Daarnaast evalueert elke
werkgroep zichzelf 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 2009, wat er in 2009 is bereikt en met welke speerpunten de
werkgroep zich in 2010 gaat bezig houden.

2.4.1

Werkgroep Infra, Netwerk en Tarieven

Bezetting
De werkgroep Infra, Netwerk en Tarieven heeft in 2009 te maken gehad met een structurele
onderbezetting. Dit heeft als oorzaak dat eind 2008 de heren Gilissen (VCC-Oost) en Hofstad
(Gelderse Milieufederatie) het ROCOV hebben verlaten. Ondanks dat de plaats van de heer
Hofstad is opgevuld door de heer De Meijer (eveneens van de Gelderse Milieufederatie) is
gebleken dat deze werkgroep in 2009 door deze onderbezetting niet of nauwelijks heeft
gefunctioneerd.
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Speerpunten 2009
In 2009 heeft de werkgroep geen speerpunten geformuleerd.

Resultaten
De werkgroep heeft zich, met steun van de algemeen voorzitter, zo goed en zo kwaad als het
kon vooral beziggehouden met de behandeling van adviesaanvragen over tariefwijzigingen.
Desondanks zijn deze veelal plenair behandeld. De speerpunten die in 2007 en 2008 door de
werkgroep zijn opgesteld zijn helaas naar de achtergrond verdwenen.

Speerpunten 2010
Aan het begin van 2010 is de bezetting van deze werkgroep fors uitgebreid en heeft de heer
De Meijer van de Gelderse Milieufederatie het voorzitterschap op zich genomen. Een van de
eerste zaken die de werkgroep heeft opgepakt is het opstellen van een aantal (nieuwe)
speerpunten:
•

Kwaliteit van de bussen, haltes en overstappen: Uit de ketenmonitor kwam naar
voren dat de (statische) reisinformatie bij de haltes en op stations vaak niet op orde
is. We gaan daar in 2010 een eigen onderzoek naar uitvoeren. Daarnaast zijn steeds
meer bussen toegankelijk voor rolstoelers, maar buschauffeurs zeggen vaak ‘nee’.
We gaan in eerste instantie de vervoerders aanspreken om tot een oplossing te
komen.

•

Visie op het totale Gelderse OV-netwerk: Met forse provinciale bezuinigingen op
komst, is het niet onwaarschijnlijk dat tussentijds gesneden gaat worden in het
lijnennetwerk. Ook komt de nieuwe concessie voor de Stadsregio dichterbij. Om als
ROCOV gefundeerd weerwerk te kunnen bieden wil de werkgroep het voortouw
nemen in een evaluatie van het totale OV-netwerk in Gelderland. Hoe zit het met de
basismobiliteit? Zijn alle kernen voldoende bereikbaar? Hoe om te gaan met routes
waarop veel lege bussen rijden? Hoe zit het met de ‘dikke’ lijnen en zijn er
uitbreidingen mogelijk en nodig om een beter alternatief voor de vastlopende
automobiliteit te bieden? Zien wij zelf plekken waar het lijnennet efficiënter kan?

•

Ketenmobiliteit: Er kan en moet meer werk worden gemaakt van P&R-terreinen aan
de stadsranden met goede overstapmogelijkheden op (snel) openbaar vervoer, OVfiets e.a. We willen - mogelijk samen met de ANWB - een klein onderzoek laten
uitvoeren naar locaties waar al aan wordt gewerkt (maar die misschien wel versneld
of meer opgetuigd kunnen worden), naar andere kansrijke locaties, naar de
samenhang (netwerk) met OV maar bijv. ook fietsroutes (met OV-fiets, bikedispenser
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e.d. als mogelijkheden) en naar andere mogelijk bijbehorende voorzieningen
(veiligheid geparkeerde auto; beloningssysteem fiets etc.).
•

Duurzaam veilig en doorstroming busverkeer: 30-km/zones, rotondes,
verkeersdrempels; het gaat ten koste van de snelheid en het comfort van het
busvervoer. We willen samen met betrokkenen en deskundigen kijken of het anders
kan.

2.4.2

Werkgroep Toezicht, Handhaving en Regiotaxi

Bezetting
De werkgroep Toezicht, Handhaving en Regiotaxi gaat 2010 in met vier leden. Afgelopen jaar
is afscheid genomen van de heer Reijmer en mevrouw Meeuwissen. Vanaf januari 2010 gaat
de heer Van Balen (VKK) deel uit maken van deze werkgroep. Zoals eerder in dit jaarverslag
is aangegeven kan deze werkgroep nog ondersteuning gebruiken. Prioriteit zal dan ook zijn
om in de eerste maanden van 2010 een nieuw werkgroeplid te vinden.

Speerpunten 2009
De werkgroep had in 2009 de volgende speerpunten:
•

Deelname cq toehoorder aan klantenpanels voor de regiotaxi, bus en regionale trein
zodat de uitkomsten ervan een bijdrage kunnen leveren aan de monitoring van de
uitvoering. Verder dient er consensus met de provincie te zijn bereikt over de
verhouding regiotaxipanels en het ROCOV;

•

Regie taakgroep concessieverlening: Resultaten van onderzoeken als input om te
implementeren in nieuwe Programma’s van Eisen;

•

OV scouts: dit voor de Regiotaxi opzetten en die voor bus en regionale trein
continueren. Hier wil de werkgroep ook meer invloed op krijgen.

Resultaten
Het jaar 2009 was voor de werkgroep een jaar van opstarten van nieuwe dingen. De
werkgroep heft ervaren dat het veel tijd en moeite heft gekost om de neuzen dezelfde kant op
te krijgen, zeker bij de stadsregio. Wat betreft de instelling van scouts voor de Stadsregiotaxi
is er nog steeds sprake van een opstartfase. Ook het gebruikersplatform aldaar loopt nog niet
naar wens. De inbreng van de werkgroep bij de Regiotaxi Gelderland heft daarentegen wel
veel vruchten afgeworpen. De werkgroep hoopt, met de positieve ervaringen die men heeft
opgedaan bij RTG, dit uiteindelijk ook bij de stadsregio Arnhem-Nijmegen te bereiken.
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Speerpunten 2010
De speerpunten voor 2010 zijn onderverdeeld naar (stads)regiotaxi en overig OV.

1. (Stads)regiotaxi:
•

De gebruikersgroepen van de Regiotaxi Gelderland (RTG) moeten in alle vijf
regio’s naar behoren gaan functioneren. De werkgroep ziet voor zichzelf een rol
daarin door het begeleiden van het (opnieuw) opstarten van de
gebruikersgroepen nieuwe stijl;

•

In de provincie Gelderland en het gebied van de stadsregio Arnhem-Nijmegen
moet het scoutsysteem opgestart worden en naar behoren gaan werken. Voor
RTG is inmiddels de Samenwerkende Bonden van Ouderen Gelderland (SBOG)
begonnen met de werving van scouts;

•

Er moet voor RTG een verbeterde en aangepaste klachtenregeling komen. Voor
de Stadsregiotaxi moet er een nieuw klantenplatform worden opgezet in samen
met Dentank;

•

Van alle bijeenkomsten van de RTG-gebruikersgroepen alsmede het
klantenpanel van de Stadsregiotaxi moeten de verslagen worden ontvangen
zodat eventuele problemen snel aan de oppervlakte komen waardoor er binnen
het ROCOV snel aandacht kan worden gevraagd en zonodig actie kan worden
ondernomen;

•

Minimaal 1 keer per jaar alle gebruikersgroepen en het klantenpanel bezoeken.

•

Implementatie van het reglement van de gebruikersgroepen. Daarnaast moet het
reglement van het Klantenpanel ter advisering worden voorgelegd aan het
ROCOV.

2. Overig OV
•

Het bezoeken van klantenpanels die de vervoerders organiseren. De werkgroep
wil graag hierbij aanwezig zijn en de verslagen ervan ontvangen zodat er vanuit
het ROCOV direct ingespeeld kan worden op klachten en wensen van reizigers.
Vervoerders moeten aangeschreven worden om het ROCOV op de hoogte te
brengen wanneer er een klantenpanel plaatsvindt;

•

Het monitoren van de concessiegebieden en daaruit gegevens halen die van
belang zijn voor een nieuw Programma van Eisen en /of de nog in te stellen
ontwikkelteams;

•

Het uitbreiden van het aantal OV scouts.

Jaarverslag 2009
ROCOV Gelderland - Stadsregio

11

Overige zaken
Bij de toelichting over de bezetting van de werkgroep is aangegeven dat men nog wat
ondersteuning kan gebruiken omdat feitelijk de werkgroep is gekrompen van 5 naar 4 leden.
Bovendien is de heer Nossent ook actief in de werkgroep OV-chipkaart en in het dagelijks
bestuur. Gebleken is dat dit geen ideale combinatie is. Gestreefd wordt in ieder geval naar
vervanging van de heer Nossent. Verder wordt door de werkgroep aangegeven dat zij graag
tijdig op de hoogte wil worden gebracht van adviesaanvragen en dat deze moeten passen in
het schema van de werkgroepvergaderingen.

2.4.3

Werkgroep Dienstregelingen

Bezetting
De werkgroep Dienstregelingen bestaat uit vier personen. Vooralsnog lijkt dit voldoende om
de taak ook in 2010 naar behoren uit te voeren. De kerntaak van de werkgroep is om zo goed
mogelijk conceptadviezen voor te bereiden over voorgestelde wijzigingen in dienstregelingen
voor bus- en spoorlijnen t.b.v. het ROCOV.

Speerpunten 2009
Om zo effectief mogelijk te worden, heeft de werkgroep in 2007 onderstaande speerpunten
opgesteld welke in 2008 en 2009 nog steeds van toepassing waren:
1. Afstemming Provincie Gelderland – stadsregio: Verschillen en inconsequenties bij
dienstregelingen voor de consument signaleren en oplossingen aandragen. Dit is een
continu proces;
2. Bevorderen van een eenduidige vorm en procedure van overleg met alle
vervoerders;
3. Per vervoersregio een netwerk opbouwen ten behoeve van het tijdig kunnen
consulteren van de achterban van elk der leden van het ROCOV.

Resultaten
De werkgroep heeft in 2009 haar kerntaak goed kunnen uitvoeren. Voor alle
wijzigingsvoorstellen die de vervoerders bij het ROCOV hebben ingediend zijn
conceptadviezen opgesteld. Het is echter nog niet gelukt om de speerpunten actiever op te
pakken en daarmee de effectiviteit te verhogen. Wel is er inmiddels met 1 vervoerder
(Connexxion) sprake van vroegtijdig overleg.
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Speerpunten 2010
In 2010 is het doel van de werkgroep om naast de (reactieve) kerntaak het tweede speerpunt
wat in het verleden is geconcretiseerd uit te werken en met alle vervoerders tot vroegtijdig
overleg te komen inzake dienstregelingwijzigingen.

2.4.4

Werkgroep Spoor

Bezetting
De werkgroep Spoor heeft net als een aantal andere werkgroepen in 2009 te maken gehad
met wisselingen in de bezetting. Zowel Thijs Douma (namens AKKU) en Hans Schmal
(ROVER) zijn nieuw in de werkgroep. Jan Derk van ’t Rot heeft het ROCOV en daarmee de
werkgroep verlaten. André Goossens is door persoonlijke omstandigheden veel afwezig.
Desondanks is de werkgroep qua bezetting wel weer op volle sterkte voor het jaar 2010.

Speerpunten 2009:
De werkgroep Spoor had begin 2009 de volgende speerpunten geformuleerd:
•

Verbetering van station Elst (stationsomgeving en spoorinfrastructuur);

•

Sociale veiligheid op en rond het station in het algemeen en het volgen van
ontwikkelingen voor nieuwe stations;

•

Het geregeld overleg met NS voortzetten;

•

Verbetering grensoverschrijdend spoorvervoer;

•

Kwaliteitslag voor een verbeterde fietsvoorziening op station Arnhem en het in de
gaten houden van de ontwikkelingen rondom station Arnhem;

•

Aandacht schenken aan het verder verbeteren van de informatievoorziening voor de
reiziger;

•

Inzetten op transferia bij stations ter ontlasting van snelwegverkeer en het promoten
van openbaar vervoer.

Resultaten
De werkgroep is in 2009 vier keer bijeen geweest. Bij twee van deze bijeenkomsten waren
ook vertegenwoordigers van NS en ProRail aanwezig. Bij de gesprekken met NS en ProRail
zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen zoals bijv. dienstregelingen,
treinaansluitingen, wijzigingen van perrons, gebruik OV chip in de treinen, informatie
voorziening, OV Fiets, en is uitgebreid stil gestaan bij alle ontwikkelingen die station Arnhem
aangaan. Ook andere ontwikkelingen elders op het spoor zijn aan de orde gekomen.
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Mede door de inspanningen van de werkgroep Spoor heeft NS en ProRail in twee ROCOV
vergaderingen een presentatie gegeven over de stand van zaken rondom de verbouwing van
station Arnhem alsmede hoe er in 2010 omgegaan wordt met het verwerken van reizigers als
station Arnhem door de verbouwing een tijdje buiten dienst is.

Tevens heeft de werkgroep aandacht gevraagd voor spoorstremmingen als er grote
evenementen plaatsvinden zoals de spoorstremming tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch /
Tiel ten tijde van Appelpop en het Fruitcorso in Tiel. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in
de toekomst meer aandacht besteed zal worden om spoorstremmingen bij grote
evenementen te voorkomen.

Speerpunten 2010
Voor 2010 zijn de volgende punten voor de werkgroep van belang:
1. Het geregeld overleg met NS en ProRail voortzetten en uitbreiden met Syntus:
Tijdens de gesprekken met NS en ProRail zullen onderstaande onderwerpen aan de
orde komen:
•

Situatie station Arnhem en alles wat hiermee samenhangt;

•

Aandacht vragen voor verbetering van de informatievoorziening naar
reizigers;

•

Toiletvoorzieningen op de stations;

•

Het volgen van ontwikkelingen wat betreft nieuwe stations en verbouwingen
met daarbij een speciale focus voor een sociaal veilige stationsomgeving;

•

De OV-chipkaart in de trein;

•

Aandacht schenken aan OV fiets en fietsenstallingen;

•

Veilige spoorwegovergangen

Daarnaast lijkt de werkgroep het wenselijk om ook met Syntus een geregeld overleg
in te voeren zolang het bedrijf nog op haar spoorconcessies rijdt.

2. Grensverkeer OV: Aandacht blijven vragen voor het verbeteren van het
grensoverschrijdende vervoer per OV naar Emmerich, Kleve en vliegveld Weeze.

Jaarverslag 2009
ROCOV Gelderland - Stadsregio

14

2.4.5

Werkgroep OV-chipkaart

Deze werkgroep heeft geen speerpunten opgesteld. De werkgroep OV-chipkaart is een adhoc werkgroep welke is gevormd op basis van de invoering van de chipkaart. Vanuit deze
werkgroep wordt er deelgenomen aan de landelijke werkgroep OV-chipkaart welke wordt
ondersteund door Stichting OPC. Daarnaast houdt men contact met zowel de provincie
Gelderland als de stadsregio Arnhem – Nijmegen betreffende dit onderwerp.

2.4.6

Werkgroep Aanbestedingen

Ook deze werkgroep is een ad-hoc werkgroep welke is gevormd om de Programma’s van
Eisen van de aanbesteding in de concessiegebieden Achterhoek/Rivierenland (incl. De
treindiensten Tiel-Arnhem en Apeldoorn-Zutphen) en Veluwe te beoordelen. Deze werkgroep
is twee keer bijeengekomen, te weten op 5 en 11 juni in het provinciehuis in Arnhem.

Diverse leden hebben zich onder leiding van de ROCOV-voorzitter gebogen over de
concepten PvE’s en daar de nodige kanttekeningen bijgezet. De secretaris van het ROCOV
speelde hierin zowel een inhoudelijke als ondersteunende rol. Naast eisen op het gebied van
sociale veiligheid en toegankelijkheid zijn ook een aantal wensen geformuleerd om
opgenomen te worden in deze programma’s van eisen. Dit heeft uiteindelijk een kwalitatief
goed doch uitgebreid advies opgeleverd wat op 19 juni 2009 naar de provincie Gelderland is
gestuurd. Deze werkgroep heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de
opvattingen van het ROCOV over de toekomst van het openbaar vervoer in die gebieden
waar de provincie Gelderland opdrachtgever is.

Daarnaast heeft deze werkgroep op 5 juni een eerste overleg gehad met de stadsregio
Arnhem-Nijmegen omtrent het betrokken worden bij de concessie 2013 – 2028. In dit gesprek
is van de kant van de stadsregio toegezegd dat het ROCOV nauw betrokken zou worden bij
de voorbereidingen en het te formuleren PvE. Ondanks dat er een ad-hoc werkgroep sinds
juli 2009 in de startblokken staat om mee te denken is er van de kant van de stadsregio geen
voortgang te bespeuren. Inmiddels is duidelijk geworden dat de oorspronkelijke opzet voor
deze concessie is verlaten en er nu aan een aangepaste versie wordt gewerkt, met een
looptijd van tien jaar te weten 2013-2023 (8 jaar met max. 2 jaar verlenging). In afwachting
van nadere berichten van de stadsregio blijft de werkgroep “slapend”.
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2.4.7

Werkgroep PR

In de loop van 2009 is een ad-hoc werkgroep PR opgericht bestaande uit de heren
Blaauwgeers en Hulsegge en mevrouw Davidse. Belangrijkste doel is om de zichtbaarheid
van het ROCOV Gelderland – Stadsregio naar buiten toe te verbeteren. Het eerste concrete
resultaat van de werkgroep was het maken van een flyer en een kalender. Deze was aan het
eind van het jaar 2009 nog niet helemaal klaar. Het is de bedoeling dat dit in de eerste weken
van 2010 naar alle bestaande en potentiële relaties van het ROCOV Gelderland – Stadsregio
wordt gestuurd. Het is de bedoeling dat in 2010 de werkgroep PR een structureel karakter
krijgt.
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3.

Uitgebrachte adviezen

3.1

Algemeen

Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft in 2010 circa 35 adviezen uitgebracht. Daarnaast
zijn er ook een aantal brieven geschreven die niet onder de definitie van een formeel advies
vallen.

Adviezen over wijzigingen in de dienstregeling en aanpassingen in de OV-tarieven (excl. OVchipkaart) scoren hoog en maken samen ruim 40% van de in totaal opgestelde en verstuurde
adviezen uit. Over het algemeen wijkt dit niet spectaculair af van voorgaande jaren. Ook zijn
er vier adviezen uitgebracht die specifiek betrekking hadden op de Regiotaxi.

In de hieronder beschreven paragrafen wordt nader ingegaan op andere uitgebrachte
adviezen en de belangrijkste resultaten van 2009.

3.2

OV-chipkaart

In 2009 zijn veel adviezen verstuurd over het onderwerp OV-chipkaart. Dat is niet
verwonderlijk aangezien de OV-chipkaart in de zomer van 2009 werd ingevoerd in de
stadsregio Arnhem – Nijmegen. De provincie Gelderland volgde met de invoering van de
chipkaart op 1 november 2009. Mede door het landelijk "lerend" invoeren van de OVchipkaart ontstonden er problemen op allerlei gebied zoals tarieven, randapparatuur en
verschillende, niet op elkaar afgestemde, IT systemen. Het ROCOV Gelderland – Stadsregio
betreurt in hoge mate deze gang van zaken aangezien we in de fase voor invoering van de
OV-chipkaart al enkele knelpunten hebben gesignaleerd die ook aan de stadsregio zijn
overgebracht. In eerste instantie is hier door de stadsregio weinig tot niets mee gedaan
ondanks het feit dat eer steeds meer problemen aan de oppervlakte kwamen. Desondanks is
bij de stadsregio nu het besef doorgedrongen dat eerst alle problemen met de OV-chipkaart
moeten zijn opgelost voordat het NVB definitief kan worden uitgeschakeld. Het ROCOV is
dan ook blij dat de stadsregio ervoor heeft gekozen om samen met het ROCOV stap voor
stap alle problemen op te lossen.

3.3

PvE aanbesteding regionaal OV Gelderland

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is het uitgebreide advies wat het ROCOV Gelderland –
Stadsregio heeft opgesteld over het Programma van Eisen (PvE) betreffende de
aanbesteding van het stads- en streekvervoer alsmede het regionale spoorvervoer in de
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concessies Achterhoek / Rivierenland en de Veluwe. Hiervoor is zelfs een aparte werkgroep
aan de slag geweest om het PvE te bestuderen en te beoordelen. Desondanks moet het
ROCOV tot de conclusie komen dat er weinig van het advies door de concessieverlener, de
provincie Gelderland, is overgenomen. Het ROCOV maakt zich vooral zorgen over de
bediening van buslijnen van het regionet op werkdagen na 19.00 uur en in het weekend. De
provincie Gelderland heeft helaas geen gehoor gegeven aan onze oproep om in het
definitieve PvE voor de regionetlijnen een aantal minimumvoorwaarden te stellen met de
basismobiliteit als uitgangspunt. De toekomst van deze lijnen is daarmee volgens het
ROCOV erg ongewis. Ook de angst van twee vervoerders op het spoor tussen Arnhem en
Doetinchem met de volgens het ROCOV daarmee gepaard gaande afstemmingsproblemen
heeft de provincie Gelderland helaas niet weg kunnen nemen.

3.4

Ongevraagde adviezen

Daarnaast zijn er ook nog een vijftal ongevraagde adviezen verstuurd zoals de suggestie aan
Arriva om te kijken naar de mogelijkheid van kaartverkoop in de kiosk van station
Geldermalsen, een voorstel aan Veolia voor aanpassing van de route van buslijn 6 in Ede en
een uitgebreid advies aan de provincie Gelderland over de vormgeving van de Veluwelijn, de
nieuwe HOV-verbinding tussen Apeldoorn en Zwolle.

3.5

Overige zaken

Ook zijn er nog circa 5 brieven verstuurd die niet onder de noemer advies kunnen vallen
zoals een adhesiebetuiging aan het Arnhems Platform voor Chronisch zieken en
Gehandicapten (APCG) inzake de toegankelijkheid van het busvervoer in Arnhem en
omgeving en de situatie rond de route van lijn 88 in Arnhem. De protesten van buurtbewoners
verenigd in het actiecomité ‘Stop lijn 88’ hebben uiteindelijk geleid tot een aanpassing van de
route van deze lijn. Ondanks dat het ROCOV zich buiten deze discussie heeft gehouden ziet
zij nu geen verdere problemen meer in de bediening van dit gedeelte van Arnhem per
openbaar vervoer.

3.6

Resultaten

Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft in 2009 ook een aantal resultaten geboekt die
zeker niet onvermeld mogen blijven.
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3.6.1

Invoering OV-chipkaart stadsregio Arnhem-Nijmegen

Zoals al eerder in dit hoofdstuk is aangegeven heeft het ROCOV zich tot het uiterste
ingespannen voor een goed werkende OV-chipkaart in de stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Door voortdurend aandacht te blijven vragen voor de problemen is in ieder geval bereikt dat
het ROCOV structureel met de stadsregio aan tafel zit om hiervoor een oplossing te vinden
die tegemoet komt aan het belang van de reiziger.

3.6.2

Extra late trein Arnhem – Winterswijk

Bij de adviesaanvraag van Syntus over de nieuwe dienstregeling voor 2010 is door het
ROCOV de wens geuit om een extra late trein te laten rijden van Arnhem naar Winterswijk.
Syntus heeft deze wens overgenomen zodat vanaf 13 december 2009 reizigers een uur later
kunnen reizen tussen Arnhem en Winterswijk.

3.6.3

Opheffing ‘Drutense knip’

Het ROCOV is blij dat in de loop van 2010 de verplichte overstap in Druten die busreizigers
tussen Nijmegen en Tiel moeten maken eindelijk wordt opgeheven. Als het aan de
vervoerbedrijven en de betrokken overheden had gelegen was er ook nog in 2010 sprake
geweest van een verplichte overstap in Druten tijdens de avonduren en op zondag. Door
inspanningen en continue druk vanuit het ROCOV en de aandacht die de regionale pers
hieraan heeft gegeven ziet het er nu naar uit dat begin april 2010 er op alle dagen van de
week en op alle tijdstippen van de dag reizigers tussen Tiel en Nijmegen niet meer hoeven
over te stappen in Druten.
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4.

Studiereizen, themadagen en andere activiteiten

4.1

Studiereis OPC naar Kopenhagen

In september heeft Stichting OPC weer haar jaarlijkse studiereis georganiseerd voor leden
van alle ROCOV’s. De keus was dit keer gevallen op de Deense hoofdstad Kopenhagen.
Vanuit het ROCOV Gelderland – Stadsregio werd aan deze reis deelgenomen door Leni
Davidse, Albert-Jan Nossent en Teije Koning. Aan de hand van diverse programmablokken
werden er presentaties gehouden over:
•

De organisatie van het Deense openbaar vervoer met speciale aandacht voor
Kopenhagen;

•

Wat de visie is op de klant wat betreft marketing, tarieven, doelgroepenbeleid en de
werving cq het vasthouden van klanten;

•

De positie van de reiziger in Denemarken: hoe is de reizigersinspraak georganiseerd
en wat zijn de rechten van reizigers.

4.2

OV-café

Op donderdag 29 januari 2009 organiseerde het ROCOV Gelderland – Stadsregio voor het
eerst een OV-café met als onderwerp de resultaten van de regionale Ketenmonitor 2008. De
Ketenmonitor is een onderzoek van Stichting OPC in samenwerking met ROVER met als
doel om de kwaliteit van de ketenreis in het openbaar vervoer in kaart te brengen. Oftewel de
Ketenmonitor is bedoeld om de successen en de knelpunten van de regionale reisketen
inzichtelijk te maken.

Aan deze middag namen naast leden van het ROCOV ook vertegenwoordigers van
vervoerbedrijven, ambtenaren van zowel de stadsregio Arnhem-Nijmegen als de provincie
Gelderland en een aantal lokale en provinciale politici deel. De presentatie van de resultaten
van de Ketenmonitor en de daarop volgende discussie werd in goede banen geleid door de
secretaris van het ROCOV, de heer Van den Boogaard van Stichting OPC.

Over het algemeen was het een vruchtbare middag. Door de Ketenmonitor is meer inzicht
gekregen hoe het OV in Gelderland functioneert, wat de kwaliteit ervan is, wat goed gaat en
waar het nog verbeterd moet worden. De werkgroepen van het ROCOV hebben een aantal
uitkomsten van de Ketenmonitor opgenomen als speerpunt in hun werkzaamheden.
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Dit alles heeft ertoe geleid dat het ROCOV Gelderland – Stadsregio ook in 2009 heeft
deelgenomen aan de Ketenmonitor. De resultaten daarvan zijn in december van 2009 in de
ROCOV-vergadering door Stichting OPC gepresenteerd. Gebleken is dat de uitkomsten en
resultaten van 2009 niet echt veel afwijken dan die van 2008. Aandacht voor het verder
verbeteren van de regionale reisketen blijft dus in Gelderland nodig.

4.3

Andere activiteiten

Daarnaast hebben leden van het ROCOV ook in 2009 deelgenomen aan een aantal andere
activiteiten zoals de landelijke presentatie van Ketenmonitor in februari in Haarlem, de in juni
gehouden OPC Relatiedag en een excursie over de Veluwelijn welke was georganiseerd
door de provincie Gelderland. Tot slot hebben diverse ROCOV leden in november
deelgenomen aan de themaochtend ‘Vanzelfsprekend OV’ welke georganiseerd werd door
Stichting OPC in samenwerking met de provincie Gelderland en de stadsregio ArnhemNijmegen. Aan de hand van diverse sessies moesten de leden aangeven welke zaken voor
een reiziger belangrijk zijn om te reizen met het OV. Kortom, wat vindt een reiziger belangrijk
als hij/zij met het openbaar vervoer reist en welke punten zijn hierbij essentieel om uiteindelijk
tot een vanzelfsprekend OV te komen. OPC heeft inmiddels de rapportage gemaakt en
aangeboden aan de provincie Gelderland. Dit zal in 2010 ongetwijfeld een vervolg krijgen
omdat de uitkomsten van deze themaochtend meegenomen worden voor het opzetten van
een model voor het meten van de kwaliteit van het OV, in eerste instantie op de spoorlijn
Arnhem-Doetinchem.

Tot slot heeft er eind 2009 een evaluatie van het ROCOV plaatsgevonden door bureau
Oopen (in opdracht van de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem-Nijmegen)
alsmede door Stichting OPC (op verzoek van het ROCOV zelf). De uitkomsten daarvan zijn in
de decembervergadering behandeld. Het bestuur van het ROCOV zal in 2010 met alle
conclusies en aanbevelingen aan de slag gaan om de werking en de slagkracht van het
ROCOV verder te verbeteren.
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5.

Samenstelling ROCOV Gelderland – Stadsregio per 31-12-09

VKK Gelderland

Mevrouw

T.

te Dorsthorst

De heer

H.W.B.

Reijmer

De heer

P.H.

Hulsegge

VAC Gelderland

Mevrouw

L.

Davidse – Jonkman

ROVER

De heer

J.

Schmal

De heer

R.

Krens

De heer

A.A.B.

Goossens

Gelderse Milieu Federatie

De heer

A.

de Meijer

-

De heer

Th.

Arnoldus

Fietsersbond

De heer

C.J.

Blaauwgeers

SBOG

De heer

A.J.

Nossent

De heer

T.B.

Koning

De heer

A.J.

Olthaar

Mevrouw

T.

Wieland – Ruth

De heer

T.

Douma

De heer

F.C.

Bos

De heer

J.

van der Veen

De heer

P.

den Duijf

Mevrouw

Y.

van Geel

De heer

J.C.

Lammers

Voorzitter

De heer

G.J.

Mouw

Secretariaat

De heer

M.M.J.

van den Boogaard (Stichting OPC)

AKKU

Zorgbelang Gelderland

Cursief = plaatsvervangend lid

De heer Oude Wesselink (ROVER) heeft door omstandigheden moeten besluiten om geen
deel meer uit te maken van het ROCOV. Zijn plaats is ingenomen door de heer Schmal.

De heren Van ’t Rot en Mein van studentenvakbond AKKU hebben in augustus afscheid
genomen van het ROCOV. Hun plaatsen zijn ingenomen door de heren Douma en Van der
Veen.
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De heer Reijmer zal in 2010 geen deel meer uitmaken van het ROCOV. Hij is met zijn
werkzaamheden voor het ROCOV gestopt. De heer Reijmer zal in 2010 worden opgevolgd
door de heren Van Balen en Derks.

De heer Lammers is in 2009 als plaatsvervangend lid toegetreden tot het ROCOV.

Namens het VAC zal in 2010 de heer Agelink het ROCOV komen versterken.

Het secretariaat verhuist vanaf 1 januari 2010 van Stichting OPC naar Mobycon. De heer Van
den Boogaard blijft echter als secretaris voor het ROCOV Gelderland – Stadsregio actief.
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6.

Vaste werkgroepen ROCOV Gelderland – Stadsregio per 31-12-09

Werkgroep

Organisatie

Naam

Infra, Netwerk en Tarieven

SBOG

De heer A.J. Olthaar

GMF

De heer A. De Meijer*

Zorgbelang Gelderland

De heer P. den Duijf

SBOG

De heer A.J. Nossent

SBOG

Mevrouw T. Wieland – Ruth

ROVER

Mevrouw M. Meeuwissen

VKK Gelderland

De heer H.W.B. Reijmer*

Zorgbelang Gelderland

Mevrouw Y. Van Geel

-

De heer Th. Arnoldus

SBOG

De heer T.B. Koning

VKK Gelderland

Mevrouw T. te Dorsthorst

ROVER

De heer R. Krens*

VAC

Mevrouw L. Davidse – Jonkman*

ROVER

De heer J. Schmal

ROVER

De heer A.A.B. Goossens

AKKU

De heer F.C. Bos

AKKU

De heer T. Douma

Fietsersbond Gelderland

De heer C.J. Blaauwgeers

ROVER

Mevrouw. M. Meeuwissen

ROVER

De heer A.A.B. Goossens

ROVER

De heer J. Schmal

SBOG

De heer T.B. Koning

SBOG

De heer A.J. Nossent*

Zorgbelang Gelderland

De heer J.C. Lammers

AKKU

De heer J. Van der Veen

Fietsersbond Gelderland

De heer C.J. Blaauwgeers

VAC

Mevrouw L. Davidse – Jonkman

VKK Gelderland

De heer P.H. Hulsegge

Toezicht, Handhaving en Regiotaxi

Dienstregelingen

Spoor

OV Chipkaart

PR

* = voorzitter werkgroep
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Mevrouw Meeuwissen heeft in december haar taken in de werkgroepen neergelegd.

De heer Van Balen zal in 2010 deel uitmaken van de werkgroep Toezicht, Handhaving en
Regiotaxi als opvolger van de heer Reijmer.

De heren Agelink, Derks en Schmal zullen in 2010 de werkgroep Infra, Netwerk en Tarieven
gaan versterken.
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