Statencommissie BOC
Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Uw kenmerk: Uw datum: Ons kenmerk: RGS531

Afschrift: Openbaar
Vervoerbedrijven, Provincie
Gelderland en OV Oost
Bijlage: -

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: Bijdrage aan agendapunt 6 cie BOC woensdag 15 juni 2016
Onderwerp: Betere bereikbaarheid – Uitwerking OV-visie 2020

Arnhem, 17 juni 2016

Geachte leden van de cie BOC,

In aansluiting op de inhoud van onze brief van 29 maart j.l (kenmerk RGS516) als reactie op de
Statenbrief Uitwerking OV-visie 2020, willen wij u graag onze opvattingen over de voorliggende
Statenbrief met bijbehorend rapport laten weten. Om dubbelingen te voorkomen gaan wij niet
verder in op de inhoud van deze brief, maar verzoeken u wel om de inhoud nadrukkelijk te betrekken
bij uw opvattingen en standpuntbepaling.
Zoals verwoord onder punt 6 Proces en evaluatie op de pagina’s 8 en 9 is een zeer belangrijke
voorwaarde voor zowel reizigers als ook voor de vervoerders dat er een samenhangend netwerk
blijft bestaan! Daarnaast dient dit systeem herkenbaar en eenduidig te zijn.
Het ROCOV wijst een ontwikkeling zoals momenteel plaatsvindt binnen de Basismobiliteit (opvolger
van het huidige Regiotaxi systeem) resoluut van de hand! In de zes te vormen regio’s worden naast
een eigen regiecentrale, allerlei eigen uitingsvormen gelanceerd zowel in de naamsaanduidingen als
in de kleurstellingen en te voeren logo’s! Kent u de nieuwe namen al? VERSIS (Rivierenland),
VALLEIHOPPER (FoodValley), PLUSOV (Stedendriehoek) en DRAN (regio Arnhem Nijmegen) en dan
heb ik het nog niet over de vele vervoerders die ingeschakeld worden; alleen al in de regio Arnhem
Nijmegen 8 vervoerders!! Het zal duidelijk zijn dat deze ontwikkeling de herkenbaarheid voor de
(toekomstige) reiziger niet ten goede komt!
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Wij willen u erop wijzen dat in de provinciale gebiedsopgaven is opgenomen dat bereikbaarheid
(zowel voor inwoners als voor bezoekers) een belangrijke rol speelt. Dit betekent in de visie van het
ROCOV dat, daar waar geen aanbod door derden wordt aangeboden, de overheid aan zet is om op
enigerlei wijze VERVOER aan te bieden!
Wij zetten dan ook de nodige vraagtekens achter de kenmerken van een aantal pilots, die
momenteel in de provincie plaatsvinden! Het aanbieden van dorpsauto’s, deelauto’s en e-bikes biedt
wel mobiliteit aan de eigen inwoners van een kern, buurtschap of dorp, maar is geen oplossing voor
bezoekers van elders! Voor deelname of het gebruiken van deze middelen dient men lid te worden of
over een speciale pas te beschikken, hetgeen betekent dat de doelgroep beperkt wordt.
Het ROCOV onderkent dat de vraag naar vervoer op bepaalde momenten van de week aanmerkelijk
lager ligt dan op werkdagen, hetgeen betekent dat het aanbod hierop aangepast moet worden.
Daarbij is het van belang om het voor de reiziger zo makkelijk mogelijk te maken. Toepassing van
oproepbaar vervoer dient in onze ogen beperkt te worden, daar tot op heden in den lande alle
BELBUS-achtige systemen tot een zeer forse vermindering van gebruik hebben geleid.
In dit verband zouden wij willen pleiten voor de aanpak van ARRIVA, die dit gegeven heeft onderkend
en tot het hoogstnoodzakelijke beperkt in haar systeem met de zgn. Nachtvlinder. ARRIVA gaat uit
van het rijden van het zgn. vastnet op de dagen maandag t/m zaterdag overdag tot acht of negen uur
’s avonds en wil dan de Nachtvlinder inzetten. Door deze te stationeren op knooppunten van
vervoer, zowel bij treinstations als busknooppunten, worden reizigers naar hun bestemming
gebracht, terwijl reizigers die nog van huis willen vertrekken een belletje moeten plegen of de app
moeten gebruiken. In de praktijk zijn dit slechts zeer kleine aantallen reizigers. Ervaringen met dit
systeem in Zutphen zijn zeer positief en hebben zelfs geleid tot een reizigersgroei!
Op deze wijze blijft het totale vervoer in handen van dezelfde vervoerder hetgeen de eenduidigheid
en herkenbaarheid zeer ten goede komt! Tevens zorgt deze vorm van aanvullend vervoer in de
avonduren en op zondag voor toevoer op het hoofdnet van trein en bus.
Inmiddels hebben ook Syntus en Hermes een dergelijk systeem ontwikkeld, echter wel met eigen
naamsaanduidingen, t.w. de Kolibrie en BRENG Flex, hetgeen de duidelijkheid voor reizigers, vooral
van elders uit den lande, niet bevordert.
In de Statenbrief wordt onder punt 4.1.3 gewezen op het “denken in vervoersmogelijkheden in
plaats van in trein, bus, taxi of fiets”. Of met andere woorden in MOBILITEIT. Op zichzelf is hierop
niets tegen, maar er schuilt wel een groot gevaar in het loslaten van het begrip OPENBAAR VERVOER.
Bij het loskoppelen van het begrip OV bij de pilots en het zgn. Flexnet geldt niet meer de Wet
Personenvervoer 2000, hetgeen betekent dat alle elementen van betrokkenheid en beinvloeding
door consumenten op het systeem niet meer van toepassing zijn!
Door zoveel mogelijk het vervoerssysteem in handen van de huidige OV-bedrijven te houden, blijft
ook de informatievoorziening middels de websites van 9292, Go About, NDOV goed bereikbaar en
kunnen alle reizigers hun reis goed voorbereiden.
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Tot slot willen wij u erop wijzen, dat de inhoud van het bijhorende rapport nogal wat fouten bevat,
zowel het kaartmateriaal als de geschetste lijnverbindingen en naamstellingen. Het ROCOV heeft dit
bij de opstellers van het rapport kenbaar gemaakt. In de reactie hierop is opgemerkt dat dit is
onderkend en meegenomen zal worden bij de komende uitwerkingen in de zgn. Ontwikkelteams. Wij
gaan ervan uit dat het ROCOV Gelderland hierbij nadrukkelijk betrokken wordt teneinde de belangen
van de reiziger te kunnen behartigen!
Namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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