Provincie Gelderland
t.a.v. de heer G. Pelsma
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Uw kenmerk: Uw datum: Ons kenmerk: RGS502

Afschrift: Regio Achterhoek (C.
Beijer) en provincie Gelderland
(F. Buers)
Bijlagen: 4

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: Reactie op Programma van Eisen Vervoercentrale Regio Achterhoek

Arnhem, 26 januari 2016

Geachte heer Pelsma,
Aan uw verzoek om een reactie te geven op het Programma van Eisen aanbesteding Vervoercentrale
Regio Achterhoek komt het ROCOV Gelderland graag tegemoet. Het PvE Vervoercentrale Regio
Achterhoek komt in hoge mate overeen met de eerder ontvangen en door het ROCOV
becommentarieerde PvE’s Regiecentrale Regio Arnhem Nijmegen, Regio Rivierenland en Regio
FoodValley.
In dit advies verwijzen we daarom mede naar de eerder toegezonden reacties op de hiervoor
genoemde PvE’s (met kenmerk RGS487, d.d. 23 november 2015; RGS493; d.d. 18 december 2015
en RGS501, d.d. 26 januari 2016).
De in die reacties genoemde pijnpunten komen ook in dit PvE terug:
 Scheiding tussen regie en vervoer. Hoewel in het PvE niet specifiek genoemd, is tussen de
regels door wel te lezen dat deze scheiding ook in deze regio wordt ingevoerd.
 Onduidelijkheid over tal van criteria.
 Waarmerk Drempelvrij m.b.t. de op te zetten website (zie bij FoodValley).
 Betrokkenheid van gebruikersgroepen en consumentenorganisaties (slechts tweemaal per
jaar overleg; erg weinig).
 Diverse praktische zaken.
 De lappendeken aan regiecentrales binnen Gelderland.
Voor inhoudelijke reacties op bovenstaande pijnpunten verwijzen we naar de in de bijlagen
opgenomen reacties op de PvE’s Regio Arnhem Nijmegen, Rivierenland en FoodValley.
In de Regio Achterhoek is sprake van een specifieke problematiek die wellicht ook van invloed zal zijn
op het openbaar vervoer: krimp en vergrijzing. Net als voor alle regio’s in Gelderland ontwikkelt de
provincie een nieuwe OV-visie voor deze regio. Hierin speelt het doelgroepenvervoer en de
basismobiliteit, mede uit te voeren d.m.v. regiotaxi, een prominente rol. De toekomstige
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Vervoercentrale zal mogelijk daarbinnen een belangrijke plek krijgen. Vandaar dat in deze reactie,
naast de hierboven al genoemde aspecten, bij enkele specifieke OV-zaken binnen het PvE wordt
stilgestaan.
1. Verantwoordelijkheden
De regio, namens welke de gemeente Winterswijk gemandateerd is, wordt straks verantwoordelijk
voor de basismobiliteit waartoe het OV-vangnet wordt gerekend. De provincie Gelderland blijft
verantwoordelijk voor het OV-beleid. Het is niet duidelijk hoe deze zaken met elkaar in
overeenstemming worden gebracht. Kunnen door gemeenten en regio doorgevoerde veranderingen in
het nieuwe vervoersysteem van invloed zijn op de reismogelijkheden van de OV-reizigers? De
reguliere OV-reiziger mag o.i. niet de dupe worden van onduidelijke afspraken omtrent omrijdtijden en
of extra kosten als gevolg van langere routes.
Advies: neem aparte richtlijnen op voor openbaar vervoergebruikers.
2. Vraagafhankelijk OV-vervoer wel of niet onder Vervoercentrale
In hoofdstuk 3 van het PvE wordt aangegeven dat er (vooralsnog) onderscheid gemaakt wordt tussen
regie over het Wmo-vervoer en regie over het vervoer waar andere partijen verantwoordelijk voor zijn,
waaronder het vraagafhankelijke openbaar vervoer. Op de laatste is de Wet personenvervoer 2000
van toepassing. Onduidelijk is wanneer het vraagafhankelijke vervoer onder regie van de
Vervoercentrale gaat vallen en wat de gevolgen daarvan zijn voor de OV-gebruikers.
Advies: verschaf meer duidelijkheid over het tijdstip waarop het vraagafhankelijke OV onder de
Vervoercentrale gaat vallen.
3. Combineerbaarheid met andere vervoerstromen
De beheersbaarheid van het vervoer, zowel praktisch als financieel, wordt van groot belang geacht.
De opdrachtgever houdt zich dan ook het recht voor om gedurende de contractperiode het vervoer te
beperken dan wel uit te breiden. In hoeverre heeft dat ook betrekking op het systeem als OVvangnetvervoer? Kan dat ook beperkt worden, waardoor de OV-reiziger minder reismogelijkheden
krijgt? Of dat de OV-reiziger wordt gecombineerd met andere vervoerstromen en daarmee met extra
lange reistijden te maken gaat krijgen?
Advies: combineer vraagafhankelijk OV alleen als dat qua routevoering en tijdsplanning “logisch” is
met andere vervoerstromen. De diversiteit aan verschillende vervoervormen vraagt om een goede
monitoring en evaluatie voor een succesvol vervolg.
4. Aansluitingen tussen regulier vervoer en vraagafhankelijk OV
Voor sommige reizen zal het vraagafhankelijke OV een deel van de totale vervoerketen (kunnen)
vormen. In de NvU zijn enkele “spelregels” opgenomen wat te doen om de aansluiting vanuit het
vraagafhankelijke vervoer op het reguliere OV te waarborgen. Andersom echter niet. Hoe gaat het
systeem ingrijpen indien sprake is van calamiteiten en andere verstoringen bij het reguliere OV? Hoe
speelt het vraagafhankelijke OV daarop in? De OV-reiziger dient minimaal te weten hoe in dergelijke
situaties gehandeld moet worden. Daarbij moet men ervan uitgaan dat lang niet alle reizigers de
beschikking hebben over een smartphone.
Ook het ophaalvenster aan zowel de herkomst- als bestemmingslocatie vraagt voor de OV-reiziger
wellicht een ander venster dan voor doelgroepenvervoer. 15 minuten voor en na het gewenste tijdstip
is om de gehele keten goed te kunnen afleggen te lang, gelet op het halen van aansluitingen met het
reguliere OV.
Advies: de Vervoercentrale kan proactief bijhouden of het reguliere OV vertraging heeft en de
ophaaltijd op de knooppunten daarop aanpassen.
5. Tarieven
Momenteel zijn de tarieven van regiotaxi gebaseerd op zones. In het reguliere OV wordt veelal gebruik
gemaakt van de OV-chipkaart en een kilometertarief. Kan de OV-gebruiker straks ook met zijn OVchipkaart terecht in de regiotaxi? Is onderzocht welke tariefsoort – zone versus kilometer – goedkoper
is?
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Advies: geef beter inzicht in de mogelijke kosten en het wat voor de reiziger de beste keuze is. Betrek
daar ook de vervoeraanbieders bij.
6. Aanvulling praktische zaken
Naast de in de voorgaande PvE’s genoemde praktische zaken, spelen nog enkele andere aspecten
die willen noemen:
 De wachttijd van 3 minuten bij het bellen van het callcenter is veel te lang.
 Wordt het ROCOV betrokken bij de operationele coördinatie en monitoring van het vervoer?

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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