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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2012 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 2012 waren de tariefvoorstellen voor 2013 en de
spoorconcessies in de Achterhoek. Het ROCOV heeft hier een aantal vergaderingen aan
besteed. Ook hebben weer twee OV-cafés plaatsgevonden. Deze gingen over Lightrail/
Hoogwaardig Openbaar Vervoer en over de sociale functie van het OV.
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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 zal een nieuw convenant worden ondertekend.
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
worden gevormd omtrent een bepaald actueel thema.
In 2012 is een nieuwe werkgroepenstructuur van start gegaan. Een aantal oude werkgroepen
zijn samengevoegd en andere gesplitst. Hierdoor is bereikt dat de werkgroepen
evenwichtiger van samenstelling zijn geworden en meer zijn toegesneden op de huidige
ontwikkelingen in het openbaar vervoer.
De vaste werkgroepen zijn:
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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).
Innovatie: Een nieuwe 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.
Public relations/ voorlichting: Deze werkgroep houdt zich bezig met het promoten van het
ROCOV inclusief het uitbrengen van de jaarlijkse kalender , een flyer en ander
publiciteitsmateriaal.
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, zowel van de regionale spoorlijnen alsook van het hoofdrailnet zoals bijvoorbeeld
de situatie rond het station Arnhem.
Tarieven en OV-chipkaart: Deze werkgroep houdt zich bezig met alle tariefvoorstellen die
worden gedaan door vervoerders en overheden. Hierbij worden zowel de hoogte van de
tarieven als de techniek betrokken.
Toezicht, Handhaving en Monitoring: taken van deze werkgroep liggen op het vlak van
monitoring van de uitvoering van zowel lijngebonden openbaar vervoer, te weten de stads/streekbus en regionale trein. Met de huidige langlopende concessies is deze werkgroep
extra belangrijk geworden om de gemaakte afspraken die in de verschillende concessies zijn
vastgelegd te monitoren.
Naast de vaste werkgroepen waren in 2012 geen ad-hoc werkgroepen actief. De langlopende
ad-hoc werkgroep OV-chipkaart is geïntegreerd in de nieuwe werkgroep ‘Tarieven en OVchipkaart’. De werkgroep Aanbestedingen is opgeheven, aangezien alle aanbestedingen
achter de rug zijn.
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.
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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 in 2012 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 op een zeer laat moment adviesvoorstellen aanleveren.
De bezetting van de werkgroepen is over het algemeen goed op orde.

2.4

Werkgroepen: resultaten 2012 en speerpunten 2013

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 2012, wat er
in 2012 is bereikt en met welke speerpunten de werkgroep zich in 2013 gaat bezig houden.
2.4.1

Werkgroep Infra, Netwerk en Dienstregeling

In deze werkgroep worden voorstellen c.q. aanvragen behandeld die gaan over het lijnennet,
routewijzigingen.
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Bezetting
De werkgroep Infra, Netwerk en tarieven bestond ultimo 2012 uit de volgende personen:
•

De heer H.T.M. Derks (voorzitter)

•

De heer Th. Arnoldus

•

De heer P. den Duijf

•

De heer R. Krens

•

De heer M.A. Dijke

•

De heer T.B. Koning

Functioneren van de werkgroep.
Het is nog niet voorgekomen dat de werkgroep in voltallig overleg aanwezig is geweest. In
tweetallen overleggen met enige aanvulling uit een andere werkgroep is meer voorgekomen.
Beroepsmatige werkzaamheden, deelname aan een andere werkgroep, vakanties en ziektes
zijn daar debet aan.
De werkgroep had zich voorgenomen een werkplan te maken. Per twee maanden is er een
reguliere vergadering, dus met in totaal vijf á zes vergaderdata per jaar, met daarin viermaal
het opstellen van een advies voor een dienstregeling. Een bespreking over de servicebussen
hebben het maken van een werkplan tot op heden verhinderd.
De werkgroep heeft in de
loop van dit jaar adviezen
opgesteld voor de
dienstregelingen van:
•

Arriva, oktober

•

Breng, mei

•

Breng-lijnen 300 en
325, mei

•

Syntus, augustus

•

Syntus,
scholierenlijnen, april

Na invoering van de nieuwe dienstregelingen in december waren er klachten t.a.v.:
•

Brenglijn 8, met name wat betreft de wijk Holthuizen (december 2012 en januari
2013).

•

Syntus-lijnen te Apeldoorn.

Met de provincie Gelderland is uitvoerig gesproken over de servicebussen in Ede en
Doetinchem. Deze diensten verkeren in een experimenteel stadium. In hoeverre deze
diensten voldoen aan de wensen van reizigers en in hoeverre deze diensten voldoende
opbrengsten leveren zal goed in de gaten moeten worden gehouden.
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Aanpakwijze om een en ander te bereiken
1. In het begin van een kalenderjaar wordt overleg gezocht met de vervoerders Arriva,
Hermes (Breng) en Syntus, elk afzonderlijk.
1. In dat overleg dienen aan de orde te komen:
a. Hoe kijkt de vervoerder tegen het huidige netwerk en dienstregeling aan?
b. Wat behoeft verbeteringen sinds de laatste wijzigingen in de dienstregeling?
c.

Hoe ziet de vervoerder de toekomst?

d. Wat zijn de meerjarenplannen, ook t.a.v. servicebussen en buurtbussen?
2. De resultaten worden met de eigen achterban besproken. Daartoe worden gerekend:
a. De instanties of verenigingen namens wie een ROCOV-lid zitting heeft in het
ROCOV.
b. Die ROCOV-leden die in het betreffende vervoersgebied wonen.
3. In het najaar worden de voorgestelde dienstregelingen van advies voorzien, waarbij
opmerkingen van de eigen achterban worden meegenomen.
2.4.2 Werkgroep Innovatie
Deze werkgroep houdt zich bezig met korte en lange termijn innovaties op gebied van
openbaar vervoer en reizigersinspraak. Een taak die centraal kan staan is het ontwikkelen
van een visie hoe het OV er over tien jaar uit moet zien. De werkgroep kan in principe banden
onderhouden met elke werkgroep. Als de werkgroep van mening is dat een bepaalde
innovatie goed is voor het openbaar vervoer, kan de werkgroep waar deze innovatie op van
toepassing is worden betrokken bij het vervolgproces.
Werkgroepleden:
De heer A. de Meijer
De heer F.C. Bos
De heer J. Schmal
De heer T.B. Koning
De heer H.T.M. Derks
De heer A.J. Nossent
Wat gaan we doen?
•

Meedenken in/buiten de ontwikkelteams,

•

OV-ontwikkelingen volgen,

•

Zelf creatief/innovatief bezig zijn,

•

Concentreren op de keten,

•

Meer keuzemogelijkheden binnen het OV

•

Gastvrijheid in het OV,

•

Ombuigen nivellering in het OV(vroeger 1 ,2

!
e

e

e

en 3 klasse)
•

IT gebruik

•

Regie in handen van de reiziger d.m.v. mobile netwerken
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Denken aan
•

Ontwikkelteams

•

Eigen initiatief

•

Breng Kenniscentrum

•

TU Delft ID

•

Design Academy

Wat hebben we gedaan
De werkgroep is eenmaal bijeen geweest. Een voorzitter werd
nog niet gekozen maar er is inmiddels een gesprek geweest
tussen werkgroepleden De Meijer en Nossent en de heren
Buers en Pelsma van de Provincie Gelderland over de
zienswijze van de provincie op de uitvoering van het OV in de
Provincie Gelderland. De werkzaamheden van de werkgroep
worden verstoord omdat alle leden een dubbele, of zelfs meer,
werkgroep bemensen .
2.4.3 Werkgroep Public Relations/ Voorlichting
Werkgroepleden
Ultimo 2012 bestond de werkgroep uit:
•

Mevr. L. Davidse,

•

Mevr. T. te Dorsthorst,

•

Dhr. G.J. Mouw,

•

Dhr. P. van der Zouw.

Door het overlijden in het najaar van 2011 van de heer Pieter Hulsegge was er een vacature
ontstaan in de bezetting van de werkgroep.
Mede door langdurige ziekte van de heer Peter v.d. Zouw leidde de werkgroep in het eerste
halfjaar van 2012 een “slapend” bestaan.
Op initiatief van ROCOV-voorzitter Ben Mouw zijn het overgebleven lid, t.w. mevrouw Leni
Davidse, aangevuld met mevrouw Tinie te Dorsthorst op donderdag 19 juli 2012 in Arnhem bij
elkaar gekomen om het PR beleid te bespreken.
Aan de hand van het door de heer Clemens Blaauwgeers opgestelde Beleidsplan van
februari 2010 zijn een aantal thema’s besproken, te weten:
a. website
•

verzoek aan lidorganisaties om op hun website een verwijzing naar de
ROCOV website te plaatsen.

•

Creëren mogelijkheid voor reizigers om te reageren/ meldingen door te geven
(n.b. geen individuele klachten).
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•

Openen loket / mogelijkheid voor reizigers om verbeterpunten inzake het
functioneren van het OV door te geven / te melden.

•

Verbeteren uitstraling website (minder statisch)

b. flyers
•

opstellen en maken handzame flyer, met vermelding Visie en Doel van het
ROCOV en de deelnemende consumentenorganisaties. Opzet is deze te
verstrekken aan onze relaties en overige geïnteresseerden; zo mogelijk breed
verspreiden in de bussen in Gelderland.
n.b. de flyer is in januari 2013 verschenen

c.

kranten
•

Opstellen van een artikel over het ROCOV voor plaatsing in stads/ streekbladen
om de bekendheid van het ROCOV te vergroten. Het desbetreffend artikel zou
ook geplaatst kunnen worden in uitgaven van de lidorganisaties, vervoerders en
overheden; ook gemeenten zouden dit artikel kunnen overnemen op hun
gemeentepagina.

d. kalender
•

continueren uitbrengen jaarlijkse kalender, met vermelding van de vergaderdata
in 2013 en de aanmeldtermijnen voor het behandelen van ( advies) aanvragen.

•

n.b. de kalender is, met inzet van Peter v.d. Zouw, in december verschenen en
verzonden aan alle relaties.
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In het jaar 2013 zal verder gewerkt worden aan de bekendheid van het ROCOV Gelderland
Stadsregio; dit krijgt ook gestalte middels het regelmatig inspreken bij de commissie
Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) van Provinciale Staten Gelderland en het op
uitnodiging van gemeenten meewerken aan het opstellen en beoordelen van plannen op het
terrein van het Openbaar Vervoer inclusief bijbehorende infrastructuur.
2.4.4. Regiotaxi en toegankelijk OV
Sinds mei 2012 is de naam van de werkgroep gewijzigd en zijn de kerntaken hierop
aangepast. De werkgroep houdt zich bezig met alle zaken die vervoer voor reizigers met een
beperking

aangaat.

Hieronder

vallen

Regiotaxi

Gelderland

en

de

Stadsregiotaxi

Arnhem/Nijmegen, maar ook breder hoe mensen met een beperking gebruik kunnen blijven
maken van goed toegankelijk OV. Aspecten als toegankelijkheid van materieel en haltes,
omroepinstallaties en reizigersinformatie voor deze doelgroep.
Bezetting:
De werkgroep bestond in 2012 uit de volgende personen:
•

Dhr. A.G. van Balen (voorzitter)

•

mevr. Y. van Geel

•

Dhr. P. den Duif

•

Mevr. T.H.M. Wieland-Ruth

Resultaten:
a. Advisering over de
aanbesteding 20132016 van Regiotaxi
Gelderland.
b. Medewerking
verleend aan
voorbereidende
bijeenkomsten en
keuringen van
voertuigen.
c.

Op verzoek van de werkgroep heeft de heer Van Remortele, in de plenaire ROCOV
vergadering, een presentatie gehouden over de toekomst van de Regiotaxi.

d. De heer Gijs Pelsma heeft de werkgroep geïnformeerd over de wijzigingen in de
toekomst van het ketenvervoer Regiotaxi Gelderland.
e. N.a.v. de Statennotitie "Nadere informatie ketenvervoer Regiotaxi Gelderland" zijn
enkele kritische aanvullende opmerkingen gemaakt.
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f.

Twee leden uit de werkgroep, met een beperking, hebben deelgenomen aan de
Ketenmonitor 2012 met speciale aandacht voor toegankelijk OV (zie120914
ketenmonitor Gelderland en Utrecht)

g. Medewerking verleend aan de beoordeling van nieuw aan te schaffen Bushalteborden
“Breng” gelet op vormgeving en kleurstelling.
Door leden van de werkgroep is regelmatig aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid voor
reizigers 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 themagroep hebben deelgenomen aan de volgende activiteiten:
Datum

Activiteit

2012-03-23

OV Café “Lightrail en Hoogwaardig Openbaar Vervoer”

2012-05-07

MTO overleg

2012-11-21

Servicebussen en OV kantoor

2012-12-14

OV Café “Gelderland-Stadsregio sociale functie”

2012

Gebruikersgroep vergaderingen Regiotaxi Gelderland, regio de Vallei

2012

Viziris overleg vervoersambassadeur Gelderland

2012

Gebruikersadviesraad vergaderingen Stadsregiotaxi Arnhem/Nijmegen

Wisseling van de wacht
De heer Ate van Balen heeft aangegeven met ingang van 1 januari 2013 geen deel meer uit
te willen maken van de werkgroep.
De werkgroep is inmiddels versterkt met de heer Henk Kuiper (SBOG).
Speerpunten 2013
1.

2.

Gebruikersgroepen Regiotaxi
a.

Uitbreiding gebruikersgroepen naar alle 5 regio’s Gelderland

b.

1x per jaar alle GG’s bezoeken

c.

Aanbesteding monitoren

Gebruikersadviesraad Stadsregiotaxi
a.

10 bijeenkomsten bezoeken

b.

Monitoren

Aandachtspunten 2013
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•

Verbetering van de informatievoorziening punten OV (leesbaar voor iedereen)

•

In de toekomst worden de verschillende vormen van OV steeds meer geïntegreerd.
Nauwlettend toezien op de gevolgen hiervan voor reizigers met een beperking en voor
ouderen.

•

Signaleren van comfort en toegankelijk in/uitstapplaatsen voor reizigers met een
beperking, ouderen en rolstoelgebruikers.

•

In het ambtelijk overleg in 2012 met een afvaardiging van ROCOV leden en de Provincie

Gelderland is de inzet van scouts als signaalfunctie aan de orde geweest (inclusief
Regiotaxi). Wij volgen de ontwikkelingen.
•

De concessie Stadsregiotaxi loopt tot 2016. Tijdig beraden over mogelijke consequenties.

Welke resultaten moeten eind 2013 in ieder geval zijn behaald?
•

Een goed functionerende Regiotaxi en gebruikersgroepen in alle (5) regio’s van de
provincie Gelderland.

•

Ontvangen van verslagen van de vergaderingen van de gebruikersgroepen provincie
Gelderland

•

Toegankelijkheid van de OV chipkaart voor reizigers met een beperking en voor ouderen.

•

Verbetering van de informatievoorziening (leesbaar voor iedereen)

Opmerkingen:
•

Bezoeken en vergaderingen in Arnhem moeten zoveel mogelijk met ROCOVvergaderingen worden gecombineerd.
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2.4.5

Werkgroep Spoor

Bezetting
De werkgroep bestond in 2012
uit de volgende leden:
•

Mevr.

P.C.

Davidse-

Jonkman (voorzitter),
•

Dhr. J.Schmal,

•

Dhr. F.C.Bos,

•

Dhr. T. Douma,

•

Dhr. M.A. Dijke.

2012 stond in het teken van
ingang nieuwe concessies van
Arriva, en Hermes (Breng).
Vanwege deze nieuwe concessies heeft Werkgroep Spoor diverse bijeenkomsten bezocht en
zijn de ontwikkelingen op deze lijnen uitgebreid in de werkgroep besproken met de betrokken
medewerkers van Arriva en Hermes (Breng).
Werkgroep Spoor heeft diverse malen haar verontrusting uitgesproken over een goed verloop
op de lijn Arnhem- Doetinchem - Winterswijk vanwege zowel 2 vervoerders alsmede 2
opdrachtgevers op deze lijn. Met ProRail is het rapport van bureau Berger besproken inzake
de lijn Arnhem-Winterswijk.
Daarnaast is er een aantal werkgroep bijeenkomsten geweest met NS. Hierbij is de
toegankelijkheid van het station Arnhem uitgebreid besproken. Dit was o.a. in verband met de
bouw van het nieuwe station en de mogelijke hinder die dit te weeg zou brengen.
Op uitnodiging van NS is er een bezoek gebracht aan het OCCR (Operationeel
Controlecentrum Rail) in Utrecht.
We hebben deelgenomen aan de schouw van een aantal stations: Velperpoort, Presikhaaf,
Wolfheze, Heijendaal.
Tijdens de schouw van station Presikhaaf is er een discussie geweest met de Hogeschool
Arnhem hoe het station Presikhaaf veiliger en

beter toegankelijk kan worden voor de

studenten en de wenselijkheid van het stoppen van meer treinen op dit station. Zeker in de
spitstijden van de Hogeschool, dit om een betere aan- en afvoer van de studenten te
realiseren. Nu zijn de treinen tijdens deze spits te vol.
Tijdens de gesprekken met de spoorvervoerders is ook dikwijls het gebruik van de OVchippalen aan de orde gekomen. Reden hiervan was te weinig chippalen, op verkeerde
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plaatsen, niet snel genoeg werkend, niet werkend.
Op verzoek van de spoorvervoerders en op vragen van de werkgroep zijn dienstregelingen
veelvuldig aan de orde gekomen.
In april is ingesproken tijdens een commissievergadering in de gemeente Over-Betuwe. Met
als onderwerp het bestemmingsplan Elst Centrum. Wat er toe kan leiden dat de lijn Tiel
Arnhem geknipt wordt en dus een extra overstap zal vragen.
Er is uitgebreid aandacht besteed aan mogelijke ontwikkelingen naar het grensoverstijgend
spoor naar Duitsland: Arnhem-Emmerich-Düsseldorf en Nijmegen-Kleve.
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 2012 had gesteld zijn steeds uitvoerig aan de orde
gekomen tijdens de overleggen met NS, Syntus, Arriva, Connexxion, Hermes en ProRail. Aan
de adviezen die de werkgroep heeft verstrekt is serieus aandacht besteed.
Speerpunten voor 2013
Voor 2013 zijn de volgende speerpunten van belang:
•

Het geregeld overleg met NS en Pro Rail voortzetten.

•

Het overleg met Syntus, Hermes en Arriva voortzetten.

•

Wanneer nodig overleg plegen met Veolia en Connexxion.

•

Het volgen van de ontwikkelingen op het spoor.

•

Het volgen van ontwikkelingen nieuwe stations en verbouwingen met daarbij een speciale
focus op fietsenstallingen, informatievoorziening en een sociaal veilige stationsomgeving.

•

Inzetten van transferia bij stations ter ontlasting van snelweg verkeer en promoten van
het Openbaar Vervoer.

2.4.6

Tarieven en OV-chipkaart

De werkgroep heeft twee gerelateerde aandachtsgebieden:

1. Tarieven
Advies over tariefveranderingen en nieuwe kaartsoorten.
Het zwaartepunt ligt jaarlijks in het laatste kwartaal voor de tariefverandering per 1
januari.
2. OV-chipkaart
Er zijn nog veel problemen met de OV-chipkaart, kaartsoorten worden doorgaans als
"product" op de OV-chipkaart geplaatst.
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Bezetting:
•

De heer J. Schmal (voorzitter)

•

De heer F.C. Bos

•

Mevr. T. te Dorsthorst

•

De heer G. Wijers

Resultaten:
De werkgroep heeft zich vooral beziggehouden met de behandeling van adviesaanvragen
over tariefwijzigingen en nieuwe kaartsoorten. Daarnaast is de voorzitter lid van de landelijke
werkgroep OV-chipkaart. Concreet heeft dit geleid tot:
•

Tariefstijging trein teruggebracht van Euro 0,177 tot Euro 0,174 per kilometer (Arriva
& Hermes).

•

Tariefstijging valleilijn trein teruggebracht van het percentage LTI (3,83%) naar het
percentage NS (2,34%).

•

De stadsregio gaf aan te gaan werken aan een aanpassing van het LTI naar een
percentage wat meer overeenkomt met de stijging van het vervoer. Omdat er meer
partijen zijn die tezamen het LTI vaststellen is het niet zeker of de inzet het gewenste
resultaat zal hebben.

1) Algemene tarievenronde
Op 9 december 2012 was er een aantal vervoerders- wisselingen in de concessie gebieden
Arnhem Nijmegen (bus en trein), Achterhoek en Rivierenland (trein).. Dit gaf aanleiding voor
introductie van een aantal nieuwe kaartsoorten. Verder werd het sterabonnement afgeschaft.
Een kort overzicht van de belangrijkste adviezen:
LTI (landelijke Tarieven Index)
De opbouw van de factoren die de LTI bepalen
leidt ertoe dat deze index (vrijwel) altijd hoger zal
uitkomen

dan

de

inflatie

en

daarmee

de

concurrentiepositie van het OV uitholt. Dat is
niet de bedoeling, het LTI moet niet hoger zijn
dan de inflatie.
(Ster)abonnementen of afkoopbare
abonnementen
Een

afkoopbaar

reiziger

(ster)abonnement geeft de

zekerheid

en

is

daarbij

nuttig

voorbeheersing van het uitgave patroon. De
vervoerder hoeft daar zeker niet minder van te
worden, gemiddeld betaalt de reiziger 20% meer
dan dat er verreisd wordt! Abonnementen op
basis

van

een

gehele

concessie

zijn

te
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grootschalig, maatwerk is hierbij vereist zodat een abonnement kan worden
aangeschaft voor het traject of het gebied wat de reiziger nodig heeft.
Kaartsoorten
Er zijn teveel verschillende kaartsoorten en ze zijn slecht gestructureerd, zeker als de
kaartsoorten van andere vervoerders worden meegenomen. De reiziger komt voor
een onmogelijke keuze te staan. De vervoerder kan vaak ook geen goed advies
geven. De vervoerders dienen gezamenlijk met een duidelijk assortiment met gelijke
naamgeving te komen waaruit de reiziger gemakkelijk kan kiezen.
Concessiegrens
De reiziger ervaart het OV als één systeem wat niet ophoudt bij de concessiegrens.
Voor reizen op saldo, eventueel met gerelateerde kortingsproducten, is dit goed
geregeld. Voor de overige kaartsoorten vaak wat minder of ronduit slecht. De reiziger
moet zonder probleem over concessiegrenzen kunnen reizen.
Lokaal spoor
Lokaal spoor is een integraal onderdeel van het OV netwerk in de concessies in
Gelderland en in de stadsregio Arnhem - Nijmegen. Door het zogenaamde
visgraatmodel is het in een groot aantal gevallen onmogelijk een reis te maken
zonder lokaal spoor te gebruiken. Parallelle buslijnen zijn opgeheven. Het is niet
zinvol om met kaartsoorten te komen die alleen voor de bus geldig zijn.
2) Landelijke werkgroep OV-chipkaart
De Landelijke werkgroep OV-chipkaart houdt zich primair bezig om de OV-chipkaart tot een
goed werkend product te (laten) ontwikkelen Het eindproduct moet bruikbaar zijn voor alle
(potentiële) OV reizigers. Hoewel er een aantal acties voor gebreken gedefinieerd zijn, is er
weinig voortgang.
Onder leiding van kwartiermaker, de heer Meijdam is het NOVB (Nationaal Openbaar
Vervoer Beraad) een landelijk platform voor overleg, samenwerking en effectieve
besluitvorming opgericht Hierin hebben de consumenten organisaties (o.a. ROCOV's) een
adviserende stem. De adviesstructuur voor dit platform dient nog nader uitgewerkt te worden.
Speerpunten 2013:
•

Om de hectiek bij adviesaanvragen in het laatste kwartaal te voorkomen (of
verminderen) wordt getracht om per vervoerder afspraken te maken om op een vroeg
stadium de voorgenomen veranderingen in tarieven en kaartsoorten door te spreken.

•

Opstellen van een lijst van verbeterpunten OV-chipkaart en die te gebruiken als basis
voor verbeter voorstellen te behandelen in het NOVB (Het NOVB wordt tegenwoordig
ook de permanente structuur genoemd).

•

Afstemming tussen vervoerders stimuleren. Het ROCOV heeft van de verschillende
vervoerders in Gelderland en in de stadsregio Arnhem - Nijmegen geëist dat zij dit
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voorjaar met een oplossing van de concessiegrens overschrijdende problemen
moeten komen.
2.4.7

Werkgroep Toezicht, Handhaving en Monitoring

Werkgroepleden:
•

Dhr. A.J.Nossent (voorzitter)

•

Dhr. Th. Arnoldus

Nadat de Regiotaxi “poot” een zelfstandig leven is gaan leiden is de werkgroep THM weer
terug bij de basis, namelijk ervoor zorgen dat de kwaliteit van het OV binnen de Provincie en
Stadsregio indien noodzakelijk verbeterd wordt of tenminste op het vereiste niveau blijft. Om
deze doelstelling waar te kunnen maken passen wij sinds 2003, samen met de Provincie
Gelderland, het systeem van OV kwaliteitsscouts toe. Uiteraard is er in de afgelopen jaren het
een en ander gewijzigd. Daarom heeft de Provincie Gelderland, samen met de Provincies
Flevoland en Overijssel ook gedurende het jaar 2012 gezocht naar een methode hoe
monitoring van het gehele OV-systeem in de Provincie het best kon worden uitgevoerd. Door
de invoering van de OV-chipkaart en voornamelijk de inmiddels aanwezige "hardware
systemen" in bussen en treinen werden een groot aantal metingen, gedaan door de scouts,
overbodig. De lopende contracten die de Provincie nog heeft lopen met Rover en Muconsult
om de scoutresultaten te verwerken/uit te voeren worden waarschijnlijk nog tot medio 2013
cfm de oude, papieren, methode uitgevoerd. De uitkomsten van de vier metingen in 2012 zijn
ook normaal met de werkgroep besproken. Daarna zal de monitoring modern met “apps en
internet “worden uitgevoerd in het gehele gebied Oost(Gelderland, Flevoland en Overijssel).
De werkgroep is uitgenodigd door de Provincie om deel te nemen aan brainstorm overleg.
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3.

Uitgebrachte adviezen

3.1

Algemeen

Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft in 2012 48 adviezen uitgebracht. Dit is een lichte
daling ten opzichte van 2011, toen 53 adviezen zijn uitgebracht, maar nog steeds een
aanzienlijke 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 2012 de meeste adviezen uitgebracht, 21 in totaal.
Dit betroffen met name adviezen over de nieuwe tarieven van 2013, maar ook eenmalige
tarieven van diverse acties van vervoerders zijn aan bod geweest. Over de dienstregeling is
zestien keer geadviseerd. Deze adviezen hadden met name betrekking op voorstellen inzake
ingaan

van de nieuwe dienstregeling

en tussentijdse kleinere aanpassingen van

dienstregelingen. Adviezen over de OV-chipkaart zijn elf keer verstrekt en over tarieven (los
van de OV-chipkaart) eveneens elf. Over diverse infrastructurele situaties zijn vier adviezen
verstrekt. Reinheid van materieel – met name van Syntus – was een hot item in 2012,
daarover zijn dan ook drie adviezen verstrekt. Tot slot zijn nog vier adviezen uitgebracht die
niet onder een specifieke categorie vallen. Ten opzichte van 2011 zijn geen specifieke
adviezen meer uitgebracht over de OV-chipkaart en over de Veluwelijn.

In de hieronder beschreven paragrafen wordt nader ingegaan op de uitgebrachte adviezen en
de belangrijkste resultaten van 2012.
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3.2

Tarieven

De meeste adviezen over tarieven stonden voornamelijk in het teken van de nieuwe tarieven
voor 2013. Vervoerders Hermes, Arriva en Syntus hebben hun voorstellen bij het ROCOV
ingediend, die van advies zijn voorzien. Een belangrijk aspect was het wegvallen van de
sterabonnementen en trajectkaarten. Het ROCOV heeft gepleit voor behoud van deze
abonnementsvormen, zolang er nog geen alternatief op de OV-chipkaart voor is ontwikkeld.
Helaas zijn onze adviezen op dit punt niet overgenomen, waardoor sommige reizigers te
maken hebben met tariefstijgingen van meer dan 100%. Het ROCOV zal zich ook in 2013
inzetten voor deze trouwe groep reizigers.
Een ander belangrijk punt waar het ROCOV over heeft geadviseerd, waren de algemene
tariefstijgingen in de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Het ROCOV
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, een kaartje voor het bevrijdingsfestival in Wageningen, een
groepsticket van Syntus, het BrengKidsTicket en kaartjes voor het traject Nijmegen –
Gennep.

3.3

Dienstregelingen

De belangrijke adviezen over de dienstregeling hebben in 2012 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
Valleilijn, de route van de bus in Everdingen, de Medelbus en het Nachtnet van Nijmegen..

3.4

Infrastructuur

In 2012 heeft het ROCOV een aantal adviezen over infrastructurele situaties uitgebracht. Zo
heeft het ROCOV gepleit om bij station Elst ruimte te reserveren voor een toekomstig vierde
spoor. De bouw van het gemeentehuis dreigt dit te verhinderen. Ook heeft het ROCOV over
de plaatsing van DRIS-panelen in de gemeente Nijmegen geadviseerd, evenals het halteren
van de HOV-bus bij station Nijmegen.

3.5

Reinheid materieel

Het ROCOV heeft in 2012 geconstateerd dat het
treinmaterieel van met name Syntus achterbleef bij de
gestelde kwaliteitsnormen. Het ROCOV heeft naar
aanleiding hiervan adviezen in de richting van de
provincie en Syntus gestuurd. Dit heeft ertoe geleid dat
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het probleem onder de aandacht van de betrokken partijen is gebracht, waarna een
verbetertraject in gang is gezet.

3.6

Overige zaken

Er zijn brieven verstuurd die niet onder een categorie vallen. Zo heeft het ROCOV een advies
verstuurt over de toegankelijkheid van haltes en halteontwerpen in de provincie Gelderland.

3.7

Pers

Het ROCOV is in 2012 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. Met name aan het eind van het jaar is het ROCOV veel in het nieuws
geweest over de verhoging van de tarieven als gevolg van het afschaffen van de
sterabonnementen en trajectkaarten.
In totaal zijn zes persberichten uitgebracht in 2012. Deze gingen over onderwerpen als
schonere treinen; niet goed functioneren van OV-chipkaartapparatuur in lijn 109; slechte
aansluitingen op station Arnhem voor de overstap op treinen in de richting van de Randstad
en forse prijsverhogingen als gevolg van de voorgestelde tarieven.
De persberichten zijn vaak overgenomen door regionale kranten, radio- en Tv-stations.
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4.

Studiereizen, themadagen en andere activiteiten

4.1

OV-cafés

In 2012 zijn twee OV-cafés georganiseerd. Het eerste OV-café stond in het teken van
Lightrail/ HOV en is gehouden op 23 maart 2012. Deskundigen gingen met elkaar en met de
zaal in gesprek over de mogelijkheden van Lightrail en HOV. Hierbij waren onder andere
aanwezig de heer Pedro Peters (directeur RET), mevr. Connie Bieze (gedeputeerde van de
provincie Gelderland), de heer Rob van der Bijl (lightraildeskundige), de heer Anne Hettinga
(directeur Arriva), de heer Coen Volp (directeur provincie Gelderland) en de heer Reindert
Augustijn (hoofd mobiliteit stadsregio en HOV deskundige).
Het tweede OV-café had als thema de sociale functie van het OV en is gehouden op 14
december. Ook hier gingen deskundigen met elkaar en met de zaal in gesprek over de
onderkant van de OV-markt. Aanwezig waren onder andere de heer

Frank van Setten

(adjunct-directeur trein Arriva), de heer Otto Cazemier (directeur Mobycon), de heer Henk
Meurs (directeur Muconsult en hoogleraar Mobiliteit aan de Radboud Universiteit) en de heer
Jan van Selm ( directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe).

De OV-cafés zijn goed bezocht, met elke keer rond de honderd aanwezigen uit heel het land.
Beide OV-cafés zijn gehouden in hotel Haarhuis in Arnhem en stonden onder leiding van
Marc Maartens.

4.2

Excursie

Op 27 april heeft het ROCOV een excursie georganiseerd voor haar leden en oud-leden, in
het kader van het vijf jarig bestaan van de Vereniging ROCOV. De excursie ging naar
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Utrecht, waar onder andere een bezoek is gebracht aan het ROV (Regiecentrum Openbaar
Vervoer) van Connexxion en het Spoorwegmuseum. De afsluiting van de dag met een buffet
vond plaats in Arnhem.
Het ROCOV heeft 21 november 2012 een bezoek gebracht aan het systeem van
servicebussen in Assen,opgezet door het OV-bureau Groningen Drenthe. Dit bezoek was in
samenwerking met het ROCOV Utrecht. Tijdens dit bezoek heeft het ROCOV gezien wat een
servicebus in de praktijk inhoudt. Hierdoor is duidelijk geworden dat een dergelijk concept ook
in Gelderland een goede vorm van openbaar vervoer is om de ontsluitende functie van het
openbaar vervoer in de wat kleinere steden te bedienen.

4.3

Andere activiteiten

Eind 2009 heeft 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). Op basis van de uitkomsten van deze
evaluatie, is het ROCOV-bestuur aan de slag gegaan om een vierjarenplan voor de periode
2011-2014 en op te stellen. In dit vierjarenplan is de ambitie geuit om het ROCOV verder te
professionaliseren en de werkgroepen ook van advies te voorzien. Met de provincie
Gelderland en de stadsregio Arnhem – Nijmegen heeft het ROCOV regelmatig overleg
gevoerd over dit vierjarenplan. Ondanks dat beide overheden enthousiast waren, heeft zich
dat niet vertaald in het verhogen van de

subsidie. Hierdoor blijven de financiële

mogelijkheden in de komende jaren ongeveer gelijk.
Om toch een stap voorwaarts te maken binnen de organisatie van het ROCOV is een
zogenaamde Heidag georganiseerd onder leiding van bureau Mobycon. De bestaande koers
is geëvalueerd evenals de werkwijze. De dag heeft veel aanbevelingen opgeleverd om de
werkwijze van het ROCOV nog verder te verbeteren, waar ook in 2012 mee aan de slag is
gegaan. De meeste aanbevelingen die uit de Heidag zijn gekomen, zijn inmiddels verwerkt in
de werkwijze van het ROCOV.
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5.

Samenstelling ROCOV Gelderland – Stadsregio per 31-12-2012

VKK Gelderland

Mevrouw

T.

te Dorsthorst

De heer

A.G.

Van Balen

De heer

H.T.M.

Derks

VAC Gelderland

Mevrouw

L.

Davidse – Jonkman

ROVER

De heer

J.

Schmal

De heer

H.G.J.

Wijers

De heer

R.

Krens

Gelderse Milieu Federatie

De heer

A.

de Meijer

Fietsersbond

De heer

M.A.

Dijke

De heer

P.

Van der Zouw

De heer

A.J.

Nossent

De heer

T.B.

Koning

De heer

H.

Kuiper

Mevrouw

T.

Wieland – Ruth

De heer

T.

Douma

De heer

F.C.

Bos

De heer

P.

den Duijf

Mevrouw

Y.

van Geel

Onafhankelijk

De heer

Th.

Arnoldus

Voorzitter

De heer

G.J.

Mouw

Secretariaat

De heer

S.

van der Vliet

SBOG

AKKU

Zorgbelang Gelderland

Cursief = plaatsvervangend lid

Binnen het ledenbestand van het ROCOV hebben in 2012 geen mutaties plaatsgevonden.

Jaarverslag 2012
ROCOV Gelderland - Stadsregio

24

6.

Vaste werkgroepen ROCOV Gelderland – Stadsregio per 31-122012

Werkgroep

Organisatie

Naam

Infra, Netwerk en Dienstregelingen

Onafhankelijk

De heer Th. Arnoldus

SBOG

De heer T.B. Koning

VKK Gelderland

De heer H.T.M. Derks*

ROVER

De heer R. Krens

Fietsersbond

De heer M. Dijke

Zorgbelang Gelderland

De heer P. den Duijf

GMF

De heer A. De Meijer

VKK Gelderland

De heer H.T.M. Derks

SBOG

De heer A.J. Nossent

SBOG

De heer T.B. Koning

ROVER

De heer J. Schmal

AKKU

De heer F.C. Bos

VAC

Mevrouw L. Davidse – Jonkman

VKK Gelderland

Mevrouw T. te Dorsthorst

Fietsersbond

De heer P.Q. van der Zouw

Innovatie

PR / Voorlichting

De heer G.J. Mouw
Regiotaxi en toegankelijk OV

Spoor

Tarieven en OV-chipkaart

VKK Gelderland

De heer A.G. van Balen*

Zorgbelang Gelderland

Mevrouw Y. Van Geel

SBOG

Mevrouw T.H.M Wieland-Ruth

Zorgbelang Gelderland

De heer P. den Duijf

VAC

Mevrouw L. Davidse – Jonkman*

ROVER

De heer J. Schmal

AKKU

De heer F.C. Bos

ROVER

De heer H.G.J. Wijers

AKKU

De heer T. Douma

Fietsersbond

De heer M. Dijke

ROVER

De heer J. Schmal*

ROVER

De heer H.G.J. Wijers

SBOG

De heer A.J. Nossent

AKKU

De heer F.C. Bos

VKK Gelderland

Mevrouw T. te Dorsthorst
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Toezicht, Handhaving en Monitoring

SBOG

De heer A.J. Nossent*

Onafhankelijk

De heer Th. Arnoldus

* = voorzitter werkgroep
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