Samenwerking en optimalisering concessies Oost
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Inleiding
De Rocov’s van Flevoland, Gelderland, Overijssel en Twente juichen het toe dat
de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel op het terrein van de OV met
elkaar samenwerken in de Regio Oost (hierna Oost). Dat heeft al tot positieve
resultaten geleid. Maar wat ons betreft kan de samenwerking vanuit het perspectief van de reizigers nog wel een impuls gebruiken. Wij constateren bijvoorbeeld dat er nu geen optimale concessies zijn binnen Oost. Wij denken dat
een nog intensievere en effectievere samenwerking kan leiden tot betere concessies en beter OV.
Tevens constateren wij dat de aanpak in Oost m.b.t. de toekomst van het OV
duidelijk verschillen vertoont. Overijssel zoekt samen met de afzonderlijke gemeentes in delen van het platteland naar maatwerk alternatieven voor het
huidige reguliere OV en de regiotaxi, waarbij de eindverantwoordelijkheid niet
bij de provincie ligt, maar bij de betrokken gemeentes. Daarentegen hanteert
Gelderland de insteek om initiatieven van onderop te faciliteren/financieren
en, indien mogelijk, te incorporeren in het OV.
Wij geven in deze notitie aan op welke punten naar onze mening meer samenwerking mogelijk en nodig is.
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Probleemstelling
Met veel bus-concessies gaat het niet goed de laatste jaren. Onder druk van de
bezuinigingen wordt gesneden in het voorzieningenniveau, het gebruik van de
bussen stagneert of daalt en de opbrengsten blijven achter. Hierdoor ontstaat
een negatieve spiraal, die alleen te doorbreken valt door nieuw elan in plaats
van verder te modderen op het bestaande pad. Het regionale treinvervoer
ontwikkelt zich over het algemeen beter dan het busvervoer, maar ook hier zijn
nog verbeteringen mogelijk door betere onderlinge samenwerking tussen vervoerders en provincies.
Daartoe is een aanpak vereist die korte metten maakt met een aantal knelpunten.
 Harmoniseren cruciale beleidsuitgangspunten. Uiteenlopende beleidsuitgangspunten binnen Oost vormen een grote belemmering bij het maken
van afspraken voor meer harmonisatie binnen Oost. Een treffend voorbeeld daarvan is dat in sommige concessies de opbrengstverantwoordelijkheid ligt bij de vervoerders en in andere bij de opdracht gevende
overheidsinstantie.
 Optimaliseren lijnennet. Concessiegrenzen staan soms een optimaal lijnennet in de weg. Het gevolg is een niet goed geïntegreerd lijnennet met
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onnodige omwegen om bepaalde veel bezochte locaties (zoals scholen,
kantoorcomplexen en ziekenhuizen) te bereiken, en onnodig vaak overstappen omdat concessiegrenzen doorgaande verbindingen blokkeren.
 Tariefintegratie trein-bus. Het ontbreken van tariefintegratie tussen
spoorsector en BTM is een belemmering bij het uitrollen van het visgraatmodel ( bv. 34% ouderenkorting is niet geldig in de trein, terwijl de
40% dalkorting niet geldig is in de bus). Dat model kan bijdragen aan een
optimaal netwerk van OV verbindingen, maar zonder tariefintegratie kan
invoering ervan grote financiële consequenties hebben voor grote groepen reizigers, zoals scholieren, forensen en ouderen. Er is tot nu toe
sprake van een beperkte tariefintegratie op bepaalde trajecten zoals
Zwolle-Kampen-Emmeloord-Urk, Lemelerveld-Dalfsen-Zwolle, Zutphen –
Winterswijk en Arnhem – Winterswijk. Deze integratie geldt echter alleen voor abonnementhouders en niet voor andere reizigers. Dit dient
binnen Oost beter te worden geregeld.
 Tariefharmonisatie bus. Los van de tariefintegratie trein-bus is het tariefstelsel van de treinsector goed geharmoniseerd op landelijk niveau. Daar
profiteren de reizigers in Oost ook van. Hier vormen concessiegrenzen
niet meer een belemmering. Hoe anders is dit bij BTM, ook in Oost. Op
het niveau van Oost zijn een paar tariefzaken goed geregeld zoals de
meermanskaart en het kidsticket. Maar verder is het een ondoorzichtig
ratjetoe op het terrein van op de bus verkrijgbare tickets voor enkele reizen (wel één kaartsoort, maar uiteenlopende reisvoorwaarden per concessie bij zaken als overstaprecht en dalurenkorting), de regionale abonnementen voor scholieren en forenzen (onvoldoende geharmoniseerd
tussen de verschillende concessies), de seniorenkaartjes van Syntus die
niet in alle concessies van Syntus geldig zijn, en als laatste het rommelige
aanbod van individuele dagkaarten (afgezien van de meermanskaart, een
groepskaart die in heel Oost geldt en waar ook één persoon gebruik van
kan maken, maar dan wel tegen een voor één persoon hoog tarief). Bij
de genoemde kaartsoorten is een Oost brede harmonisatieslag dringend
gewenst.
 Harmonisatie huisstijl. Met de decentralisatie is de huisstijlgekte toegeslagen, ook in Oost. Bij de 6 bus-concessies in deze regio zijn maar liefst 9
verschillende huisstijlen te bewonderen, terwijl onderaannemers ook
soms hun eigen huisstijl hebben. Ook bij de regionale treinconcessies is
er sprake van verschillende huisstijlen. Het is volstrekt onwaarschijnlijk
dat deze diversiteit extra passagiers oplevert, terwijl het wel leidt tot
verwarring en verspilling van geld. Dit te meer omdat in de praktijk de
verschillende huisstijlen niet consequent wordt gehandhaafd. In Zwolle
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tref je bijvoorbeeld regelmatig een groene Apeldoornse stadsbus aan, en
zo zijn er meer voorbeelden. Het leidt er ook toe dat het bezwaarlijk is
bussen en treinen in meerdere concessies in te zetten. Bij het busvervoer
belemmert dat een optimale inzet van bussen (efficiency) en doorgaande
lijnen over concessiegrenzen heen (optimalisatie netwerken). Bij de treinen staat dat de vorming van een gemeenschappelijke buffer in Oost van
reserve treinen in de weg en die is nodig om bij uitval of grote drukte
snel voldoende capaciteit te kunnen inzetten. Hier is een harmonisatie
dringend gewenst waarbij de profileringsdrang van vervoerautoriteiten
en vervoerders aan banden moet worden gelegd.
 Routing, signing en branding. Vervoerders houden zich niet altijd aan de
afspraken rond Routing, Signing en Branding bij de in- en uitcheck palen
op de stations. Zie bijvoorbeeld de twee rode in- en uitcheckpalen van
Arriva en Syntus (Twents) op station Zutphen en het onvoldoende onderscheid tussen de palen van NS en Connexxion op de stations van de
Valleilijn waar beide vervoerders gebruik van maken (Ede en Amersfoort). Dat kan en moet beter, te meer omdat de enkelvoudige CiCo zeer
problematisch blijkt. De CO’s zijn daar een groot voorstander van omdat
dat de enige echt goede oplossing is voor de reizigers, maar de invoering
ervan laat op zich wachten en het is onzeker of het er ooit van komt.
 Bezuinigingen. Opvallend is het verschil in aanpak van de bezuinigingen,
vooral als het gaat om het OV op het platteland. Overijssel kiest bij de
concessies Midden Overijssel en IJsselmond voor een decentrale aanpak,
waarbij het reguliere OV op het platteland deels wordt vervangen door
lokale (gemeentelijke) initiatieven die de provincie wel helpt opzetten
zonder daarvoor de eindverantwoordelijkheid te nemen door de alternatieven in de concessies onder te brengen. Dit afgezien van buurtbussen,
maar die lijken geen hoge prioriteit te hebben bij de provincie Overijssel,
die liever mikt op allerlei vormen van autodelen. In hoeverre deze aanpak ook voor de concessie Twente gaat gelden is thans nog niet helemaal
duidelijk, maar ook hier zullen de gemeentes wel een grotere rol krijgen.
Naar verwachting komt hierover een beleidsnotitie in 2016. In andere
provincies binnen Oost (zoals Gelderland) word gekozen voor een meer
gecoördineerde aanpak met bovengemeentelijke samenwerking (bijvoorbeeld een regie centrale) en een grotere rol voor de bestaande vervoerders van het reguliere OV en doelgroepenvervoer. Door deze uiteenlopende aanpak gaat binnen Oost een zeer rommelig beeld ontstaan van
het plattelandsvervoer. Er wordt niet geprofiteerd door een gemeenschappelijke aanpak van de schaalvoordelen en overzichtelijkheid voor
passagiers. Op deze wijze wordt het de passagiers bepaald niet gemakke3

lijk gemaakt hun weg te vinden in het woud van uiteenlopende plattelandsinitiatieven.
 Scholierenvervoer. Sommige provincies zoals Gelderland overwegen de
organisatie van het scholierenvervoer (gedeeltelijk) in handen te leggen
van de scholen zelf (wellicht met provinciale subsidie). Dan transformeert dit vervoer van OV in besloten vervoer. Dat gaat dus ten koste van
de reismogelijkheden van niet scholieren die nu wel gebruik mogen maken van de scholierenlijnen.
 Marketing en imago. De gemiddelde klanttevredenheid van de gebruikers van het OV is de laatste jaren toegenomen, behalve op aspecten als
tarieven en informatie bij verstoringen. Uit onderzoek is gebleken dat de
niet-gebruikers van OV een negatief beeld hebben van het OV. Dat komt
natuurlijk mede omdat het OV vaak negatief in het nieuws komt en maar
zelden positief. De OV-marketing in Oost sluit hierop aan en richt zich
vooral op een hoger OV gebruik van al bestaande reizigers via de sites
van de vervoerders en de site “Ervaar het OV”. Daarbij gaat het veelal om
acties. Hier is een bredere aanpak nodig die veel meer focust op het aantrekken van nieuwe reizigers.
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Oplossingsrichting
Uit de probleemstelling volgt de oplossingsrichting als het ware vanzelf.
Een conditio sine qua non om de knelpunten op te lossen is het beter op elkaar
afstemmen van beleidsuitgangspunten door de 3 concessieverleners binnen
Oost. Het is nu te eenzijdig gericht op gemeenschappelijk beheer van concessies en te weinig op gemeenschappelijk beleid. De uitgangspunten op terreinen
als opbrengstverantwoordelijkheid, tarieven en tariefintegratie, alternatieven
voor het vervoer op het platteland, huisstijl, scholierenvervoer en een groter
gebruiksgemak, zullen geharmoniseerd moeten worden. Wij realiseren ons dat
dit afbreuk doet aan de (politieke) vrijheid van de provincies om geheel naar
eigen inzicht te handelen. Maar het is wel de enige weg om vooral de negatieve
spiraal waarin het busvervoer is beland te doorbreken en het regionale treinvervoer (nog) aantrekkelijker te maken en te laten groeien. Dat lukt onvoldoende met de bestaande versnippering. En wat is nu belangrijker?
Hieronder volgen nog een paar specifieke opmerkingen per onderwerp.
 Samenwerking. In nieuwe concessies zal de bereidheid tot samen werking met andere vervoerders als eis moeten worden opgenomen, inclusief een concretisering van de punten waarop die samenwerking essentieel is. Bij de beoordeling zullen die samenwerkingspunten dan wel het
nodige gewicht moeten krijgen. Bij bestaande concessies loop je hier
waarschijnlijk tegen grenzen aan. Dan moet dus een beroep worden ge4
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daan op het gezonde verstand en eigen belang van de vervoerders die
belang hebben bij zaken als optimale lijnennetten, inzichtelijke tarieven,
een blijvende rol in het plattelandsvervoer en last but not least een
doorbreking van de negatieve spiraal bij de bus-concessies.
Optimaliseren lijnennetten. Dit speelt vooral in steden en agglomeraties
die door meerdere bus-concessies worden bediend, zoals bijvoorbeeld
Zwolle dat met drie bus-concessies en (straks) 3 treinconcessies heeft te
maken en Arnhem met eveneens drie bus-concessies en twee treinconcessies.
Tariefintegratie trein-bus. Eigenlijk moet tariefintegratie op landelijk niveau worden opgelost omdat NS hierbij een belangrijke speler is. Maar
daar lijkt maar weinig schot in te zitten. Binnen Oost zou het als eerste
stap een welkom initiatief zijn om met de regionale vervoerders Arriva,
Syntus en Connexxion, die zowel met bussen als treinen rijden in Oost,
tot een systeem van tariefintegratie te komen dat voor alle passagiers in
heel Oost van toepassing is. Wij realiseren ons dat hiervoor lastige keuzes onvermijdelijk zijn. Maar dat is geen reden om alles bij het oude te
laten.
Tariefharmonisatie bus. Onlangs zijn ons hiervoor concept voorstellen
voorgelegd die op het punt van op de bus verkrijgbare tickets en (familie)
dagkaarten een belangrijke stap vooruit zijn in de goede richting. Maar
dan moeten zij wel over de hele lijn worden gerealiseerd en het is op dit
moment nog niet zeker. Op het punt van abonnementen liggen er helaas
nog geen voorstellen voor harmonisatie binnen Oost ter tafel. De al jaren
lang in het vooruitzicht gestelde opvolger van de sterabonnementen in
de concessies IJsselmond en Midden Overijssel staat ook voor 2016 weer
niet op het programma. Op het punt van abonnementen zou de bestaande status quo binnen Oost nu eindelijk eens moeten worden doorbroken.
Huisstijl. Wij pleiten voor één huisstijl in heel regio Oost. Dit zal in stappen moeten worden gerealiseerd, te beginnen bij de concessie Midden
Overijssel. Wat ons betreft kan daarbij worden aangehaakt bij de huidige
huisstijl van deze concessie (en van de Vechtdallijnen) die allerwegen
fraai wordt gevonden en die ook sterk lijkt op die van de streekbussen
van de concessie Veluwe.
Bezuinigingen en plattelandsvervoer. Wij zijn tot nu toe niet onder de indruk van de decentrale aanpak van de provincie Overijssel. Het proces
verloopt uiterst moeizaam. Als de aanpak tot resultaten leidt, is er het risico van een grote versnippering tussen de betrokken gemeentes en
kleine kernen. De provincie heeft bovendien aangegeven de alternatie-

ven voor het bestaande OV niet te zien als regulier OV dat onder haar
verantwoordelijkheid valt. Het is voorts nog onduidelijk wat er gebeurt in
de gemeentes en kleine kernen waarin de vrijwilligersinitiatieven niet
van de grond komen. De provincie zal dan waarschijnlijk zeggen dat zij
heeft gedaan wat ze kon, maar dat het probleem kennelijk onvoldoende
of helemaal niet leeft. Als de gemeentes dan niet ingrijpen, raken de betrokken kernen verstoken van elke vorm van (alternatief) OV, met alle
gevolgen van dien voor de mobiliteit van maatschappelijk zwakke groepen. Wij zouden daarom graag zien dat Oost breed voor een model
wordt gekozen waarin de provincies meer regie voeren en zich bewust
zijn van hun verantwoordelijkheid voor (alternatief) OV voor alle inwoners.
 Scholierenvervoer. Wij pleiten ervoor scholierenlijnen niet om te zetten
in besloten doelgroepenvervoer. Op vooral het platteland staat het OV al
onder grote druk en op deze wijze wordt het OV steeds verder uitgekleed. Dat is onacceptabel voor de Rocov’s.
 Marketing en imago. De bestaande aanpak is niet genoeg om nieuwe reizigers aan te trekken uit de groep van potentiële reizigers die niet verstokt anti OV zijn en die het OV wel als alternatief willen overwegen,
maar er ook tegenop zien omdat zij er niet vertrouwd mee zijn en het OV
voor niet ervaren reizigers de nodige drempels opwerpt. Uitbreiding van
de inzet van OV ambassadeurs zou wenselijk zijn. Deze groep moet via
marketing in combinatie met een groter gebruiksgemak een zetje in de
goede richting krijgen. Een groter gebruiksgemak ontstaat vooral door
inzichtelijker tarieven, nieuwe betaalsystemen in plaats van of naast de
OV-chipkaart, aanbieden van papieren kaartjes met een redelijke prijs
(voor toeristen en voor degenen die de OV-chipkaart niet willen of kunnen gebruiken), en enkelvoudige CiCo in de treinketen. Als je je product
op orde hebt kun je wel degelijk meer reizigers trekken. Zie de Vechtdallijnen. En ook dan pas is marketing effectief.
Namens de Rocov’s van Flevoland, Gelderland, Overijssel en Twente
Gerrit Heutink, Dalfsen, 22 december 2015
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