College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Gelderland
t.a.v. de heer G. Pelsma
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
Uw kenmerk:
Uw datum:
Ons Kenmerk: RGS448
Onderwerp: Pilotprojecten OVvisie

Afschrift aan:mevr. L.
Couwenberg
Bijlagen: -

ROCOV Gelderland
p/a InfraRoad
Industrieweg Oost 13a
6662 NE ELST Gld
T: 06 33 400 650
E: rocovgelderland@infraroad.nl
I: www.rocovgelderland.nl

Betreft: Advies over pilotprojecten OV-visie

Arnhem, 20 juli 2015

Geachte heer Pelsma,
In reactie op de ontvangen lijst met pilotprojecten in het kader van de OV-visie en de daarop door u
gegeven toelichting in onze vergadering op 16 juli j.l. delen wij u het volgende mede.
Voor de beoordeling van de projecten heeft het ROCOV Gelderland een aantal criteria opgesteld:









De OV-visie gaat over OV en NIET over basismobiliteit zoals Wmo-vervoer, leerlingenvervoer etc. Voor de basismobiliteit zijn er immers andere geldstromen beschikbaar.
Basismobiliteit kan wel gecombineerd worden met OV, dat is zelfs indien mogelijk aan te
bevelen. Binnen de OV-visie passen dus wel projecten waarbij de basismobiliteit efficiënter
gebruikt kan worden voor OV voorzieningen maar NIET de efficiency van de basismobiliteit
zelf.
Projecten die onderzoek naar milieuvriendelijke voertuigen als doel hebben, dienen uit een
andere bron gefinancierd te worden. Hoe goed bedoeld ook, de OV-visie is ervoor om vervoer
in geheel Gelderland ter beschikking te stellen. Met het geld dat daarvoor beschikbaar is dien
je geen andere zaken te financieren.
OV (Openbaar Vervoer) betekent dat iedereen deze vorm mag gebruiken. OV dient dus niet
beperkt te worden tot een groep bewoners van een plaats of gebied, dat is besloten vervoer.
OV dient goed gecommuniceerd te worden (bv 9292), ook een reiziger uit Den Helder moet er
gebruik van kunnen maken.
Het geld dat beschikbaar is voor deze projecten dient ALLEEN besteed te worden aan
projecten die binnen de OV-visie en dan met name onder het nog nader te definiëren Flexnet
vallen!

Gezien de lengte van de lijst, wil het ROCOV Gelderland slechts voorbeelden geven van projecten die
naar onze mening volledig dan wel gedeeltelijk onder de noemer OV-visie vallen. Verder zijn er wat
projecten waarvan het onduidelijk is of zij binnen de OV-visie vallen. Zie hiervoor ook bovenstaande
criteria.
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Voorbeelden van projecten binnen de OV-visie:



Uitventbus Harderwijk. In stille uren alleen rijden langs haltes waar vraag is.
Samen reizen Wehl/Maasdorpen. Een proef om gebruik te maken van lege capaciteit van
(auto) vervoer. Hierbij is een algemene tool (navigatiesysteem) vitaal om aanbieder en
aanvrager te matchen. Maak gebruik van bestaande systemen!

Voorbeelden van projecten buiten de OV-visie:
 Uitbreiden elektrisch vervoer paleis Het Loo. Dit is geen OV, er zijn reeds goede Vastnet
verbindingen naar het paleis.
 Bevorderen OV-gebruik door Wmo'ers. Prima initiatief maar valt NIET binnen de OV-visie.
Onduidelijke voorbeelden:
 Naoberbus Berkelland. In hoeverre kan deze bus als OV gebruikt worden? Wordt deze
mogelijkheid binnen algemene OV-planners (9292) aangegeven? Eerst de Vlearmusbus
evalueren voordat een volgende stap gezet wordt.
 Gelderse deelfiets. Maak gebruik van bestaande deelfiets systemen!
Vragen:
 Zijn er voor de goedgekeurde projecten projectplannen beschikbaar?
 Waarom is het ROCOV Gelderland hier niet bij betrokken voordat goedkeuring verleend
werd?
Advies:
1. Selecteer een beperkt aantal echte kanshebbers die vernieuwend zijn, gebruik verder zoveel
mogelijk reeds bestaande vervoersvormen, verbeter deze vervoersvormen indien nodig maar
ga niet iets nieuws ontwikkelen wat reeds bestaat. Verspil de beperkte hoeveelheid
(financiële) middelen niet!
2. Betrek het ROCOV Gelderland bij ieder project waarvoor een plan wordt ingediend en laat het
ROCOV Gelderland eerst advies geven voordat er een besluit over de uitvoering/subsidie
genomen wordt.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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