Symposium over Basismobiliteit in Gelderland
24 november 2016 te Westervoort
Georganiseerd door:
 het ROCOV Gelderland (ROCOV) en
 de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (RAD)

Onder grote belangstelling vond op 24 november 2016 het door het ROCOV en de RAD regio Arnhem
Nijmegen georganiseerde Symposium over Basismobiliteit plaats. De aanwezigheid van 97
deelnemers maakte duidelijk dat het onderwerp Basismobiliteit en doelgroepenvervoer leeft binnen
Gelderland. Onder de aanwezigen bevonden zich vier wethouders, vier statenleden, dertig leden van
Wmo- en Adviesraden, zestien vertegenwoordigers namens de ROCOV’s in Oost Nederland, tien
gemeenteraadsleden, vijftien ambtenaren van provincie en gemeenten en een groep overige
belangstellenden.
Tijdens het symposium gingen deskundigen met elkaar en met de in de zaal aanwezigen in gesprek
over de wijze waarop de regiotaxitaken gecombineerd kunnen worden met vormen van
doelgroepenvervoer zoals leerlingenvervoer, WLZ-vervoer e.d.
In Gelderland zijn t.b.v. deze integratie het afgelopen jaar zes regiecentrales opgericht. Deze gaan
(binnenkort) de aanname en toewijzing van vervoer regelen. In de regio Arnhem Nijmegen is de
regiecentrale inmiddels operationeel. De andere regio’s volgen, zodat per 1 januari 2017 elke regio is
“uitgerust” met een centrale en het nieuwe vervoersysteem kan worden aangeboden.
Doel van de integratie van regiotaxi en doelgroepenvervoer is te komen tot een efficiënter
vervoersysteem dat tegen lagere kosten meer vervoer kan bieden. De recente invoering van
gecombineerd doelgroepenvervoer bij Avan (Aanvullend vervoer Arnhem Nijmegen) door 19
samenwerkende gemeenten ging bepaald niet van een leien dakje. Kunnen andere regio’s hieruit
lessen trekken?

Opening door de heer Mouw
In zijn welkomstwoord gaf de heer Mouw, voorzitter van het ROCOV en tevens dagvoorzitter, aan
verheugd te zijn met de grote opkomst. Onder de basismobiliteit valt niet alleen een deel van het
vraagafhankelijke openbaar vervoer, maar vooral het doelgroepenvervoer. Het ROCOV vervult een
adviesfunctie vanuit het openbaar vervoer (waar de provincie zeggenschap over houdt), de RAD is de
adviesraad wanneer het om de specifieke vormen van doelgroepenvervoer gaat.
In het kort licht de heer Mouw het programma van de dag toe:
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Als eerste gaat de voorzitter van de RAD regio Arnhem Nijmegen, de heer Van Uitert in op de
doelstelling van de middag.
Daarna volgt een bijdrage van de heer Boone, bestuurlijk voorzitter van Avan en tevens
wethouder in de gemeente Westervoort.
Vervolgens is het woord aan de heer Van Hoeve, directeur van de Gemeentelijke
Vervoercentrale Zeeland B.V.
De heer Kwakernaak presenteert zijn onderzoek Bereikbaar met de bus.
Vervolgens is er een korte pauze met koffie en thee.
Na de pauze geeft professor Meurs een inkijk in vele aspecten over de integratie van beide
vervoersystemen. Doelgroepenvervoer en Openbaar Vervoer; naar een nieuwe balans.





Een discussie tussen de inleiders en de zaal over de toekomst van het doelgroepenvervoer en
het vraagafhankelijke vervoer geeft eenieder de mogelijkheid zijn inbreng te leveren en/of
vragen te stellen.
Als afsluiting geeft de dagvoorzitter in het kort zijn conclusies van de dag weer.
Na afloop is er de gelegenheid om met een hapje en drankje na te praten.

Inleiding door de heer Van Uitert
Namens de RAD regio Arnhem Nijmegen, heet de voorzitter, de heer Van Uitert, allen van harte
welkom. Hij memoreert aan het feit dat met ingang van 1 september j.l. in de regio het nieuwe
systeem van doelgroepenvervoer van start is gegaan onder de naam Avan. Was tot die datum elke
vorm apart geregeld, nu is een start gemaakt met het combineren en op elkaar afstemmen. De RAD
(toen nog onder de naam GAR, Gebruikers Advies Raad) is regelmatig bij de ontwikkeling van Avan
betrokken. Invoering van Avan ging gepaard met een kleiner inzetbaar budget (minder geld uit Den
Haag) en een decentralisatie vanuit het rijk en de provincie naar de gemeenten en regio. De start van
Avan is helaas niet soepel verlopen. Hij hoopt dat de ervaringen bij Avan ervoor kunnen zorgen dat
andere regio’s niet in dezelfde valkuilen stappen. Ook vindt hij dat de menselijke maat in het
doelgroepenvervoer behouden moet blijven. De stem van de gebruikers moet gehoord worden.

Presentatie de heer Boone over Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (zie ook digitale
presentatie)
In zijn presentatie over de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen ging de heer Boone,
bestuursvoorzitter Avan, dieper in op de ontwikkelingen bij Avan. Hij geeft toe dat de start niet van
en leien dakje is gegaan. De regio Arnhem Nijmegen (19 gemeenten) heeft bewust gekozen voor een
model waarbij de regie over ritplanning is gescheiden van de rituitvoering. De decentralisatie, het
aflopen van de contracten met vervoerders en een beperkter budget, maakten de tijd rijp voor
bundelingen in het doelgroepenvervoer en regionale samenwerking. Naast een bestuurlijke
organisatie is een kleine maar slagvaardige ambtelijke organisatie opgezet. Deze bestaat uit 5
medewerkers. De regio heeft gekozen voor een geleidelijke uitbouw van het vervoersysteem, waarbij
gestart is met aanvullend vervoer (OV en Wmo-vervoer) en leerlingenvervoer. Andere vormen
worden later ingevoegd.
De start is helaas met problemen gepaard gegaan: een centrale die binnen de kortste keren
overbelast was, geen afstemming tussen vervoerders en leerlingen/ouders, te laat aanleveren van
pasjes. De regiecentrale heeft op aandringen van de vervoerorganisatie de bemensing van de
centrale uitgebreid. De vervoerders zijn aangesproken op de uitvoering van de ritten. Inmiddels is het
aantal klachten met ruim de helft afgenomen. Op een totaal van ongeveer 60.000 ritten per maand is
het aantal klachten gedaald van 1500 in september tot 500 in oktober. De meeste klachten hadden
betrekking op de slechte bereikbaarheid van het Callcenter.
Bij de OV gerelateerde ritten doen zich veel “loosritten” voor, waarbij de taxi wel rijdt maar geen
passagier heeft.
De lessen die andere regio’s uit de gang van zaken bij Avan kunnen trekken zijn:
 Is wat je schrijft wat je krijgt? Ga goed na wat je in je bestek opneemt. De richtlijnen daarin
moeten niet te gedetailleerd zijn, maar ook niet te weinig zekerheid bieden. Hoe ga je criteria
toepassen; wie betrek je bij het proces.
 Regiemodel: oude wijn in nieuwe zakken? Er zitten diverse nieuwe elementen in het systeem
zoals de bundeling van vervoerstromen, het gedelegeerd opdrachtgeverschap namens de
gemeenten. Er zijn goede beschrijvingen en invullingen van de rollen van de betrokken
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partijen opgesteld. Ook is er veel aandacht voor de communicatie. Avan ontwikkelt geen
beleid en heeft geen eigen budget. Maar deels is het systeem ook voortzetting van zaken die
hun waarde in het verleden hebben bewezen.
Rommel in is rommel uit! Hiervoor is een juiste input van gegevens van belang. Verwijder
verouderde gegevens en importeer gegevens vanuit de nieuw opgezette reizigersprofielen.
Tijd kost geld, minder tijd kost meer ‘geld’. Avan is onder (te) grote tijdsdruk tot stand
gekomen. Meer voorbereidingstijd had wellicht tot minder klachten geleid. Beter een maand
te lang voorbereidingstijd dan een dag te kort.

Daarnaast vraagt de heer Boone zich af hoe de ontwikkelingen rondom het doelgroepenvervoer en
andere vormen van vraagafhankelijk vervoer zoals Breng Flex op elkaar gaan reageren.
Omdat de heer Boone niet aan het tweede deel van het Symposium kan deelnemen, krijgen
deelnemers de gelegenheid alvast vragen aan hem te stellen.
V. Is er een verklaring voor het grote aantal loosritten OV?
A. Daar zijn meerdere verklaringen voor zoals onduidelijke afspraken over opstapplekken, maar ook
het feit dat bij overheveling van vaste ritten vanuit het oude naar het nieuwe systeem zaken niet
goed zijn overgekomen. Ook kregen OV-reizigers pas laat een pasje.
V. Waarom waren adressen niet goed overgekomen vanuit het oude systeem?
A. Dat deed zich vooral voor bij reizigers die geen gebruik maken van internet. Of doordat mensen
zelf verkeerde informatie invoerden. Ook de medewerkers van het callcenter moesten wennen.
V. Wat is er gedaan aan de slechte afstemming tussen ouders leerlingenvervoer en de vervoerders?
A. Er is een interventieteam ingezet dat ernstige klachten is gaan oplossen en afspraken is gaan
maken tussen beide partijen. Chauffeurs maken nu vooraf kennis met ouders en leerlingen en er
wordt een beperkt aantal chauffeurs specifiek voor leerlingenvervoer ingezet.
V. Hebben de klachten betrekking op incidentele gevallen of is er een harde kern klagers?
A. Er is geen sprake van een harde kern klagers. De regiecentrale levert maandelijks een overzicht
over de klachten waaruit veel te halen is.
V. Waarom zijn taxi’s al weg als aanvragers van de rit niet snel genoeg bij de deur staan?
A. Er zijn wachttijden afgesproken. Chauffeurs moeten kenbaar maken wanneer ze ongeveer denken
aan te komen. Wanneer iemand een rit niet meer wenst te maken moet hij dat kenbaar maken aan
de centrale die vervolgens de chauffeur kan inlichten.
V. Hoe wordt met uitzonderingsgevallen omgegaan?
A. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede indicatiestelling. Daar begint het mee. Als de
kenmerken van de gebruiker goed zijn vastgelegd in het reizigersprofiel, komen uitzonderingsgevallen vanzelf goed in het systeem.
V. Kun je met Avan ook naar Duitsland reizen?
A. Dat blijft beperkt tot 4 kilometer en enkele “puntbestemmingen” zoals Kleve.

Presentatie de heer Van Hoeve over de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. (zie ook
digitale presentatie)
De Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland is ontstaan in 2009. Daarvoor bestond ook al een
centrale, maar deze was in handen van vervoerders. Nu hebben gemeenten meer te vertellen. Zij
zijn, samen met enkele andere partijen aandeelhouders van de Vervoercentrale. De Vervoercentrale
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valt onder verantwoordelijkheid van de samenwerkende gemeenten in Zeeland. Tot de
werkzaamheden van de Vervoercentrale behoren het Wmo-vervoer in heel Zeeland en GoereeOverflakkee; het AWBZ-vervoer in de Schelderegio en het leerlingenvervoer op Walcheren en in
Zeeuws-Vlaanderen. De organisatie kent 30 personeelsleden, waarvan 6 een fulltime verband
hebben. Op drukke momenten zijn 3 planners en 5 telefonistes in de weer. De betaling van de
vervoerders verloopt via de Vervoercentrale. Klachten kunnen bij de Vervoercentrale of op de sites
van de gemeenten of het Samenwerkingsverband worden doorgegeven. Deze gaan daarna door naar
de betreffende vervoerder. De opdrachtgevers kunnen de verdere klachtenafhandeling volgen.
De in Zeeland gekozen inrichting van de organisatie heeft als voordeel dat de overheden direct
kunnen (bij)sturen en dus ook snel kunnen schakelen. Nadelen komen voort uit het feit dat de
Vervoercentrale geen contracthouder is met de vervoerders. Daardoor kan bij onwillige vervoerders
de Vervoercentrale geen dwingende maatregelen opleggen. Ook kan de gekozen constructie leiden
tot problemen bij aanbestedingen en rechtszaken.
Wat kunnen andere regio’s leren van de situatie in Zeeland?
 De oplossing voor heel Nederland? Alleen als de politieke wil zich met alle details van het
vervoer te willen bezighouden aanwezig is. Maar de voorkeur van de heer Van Hoeve gaat uit
naar meer verantwoordelijkheid voor het vervoer bij de Vervoercentrale.
Vragen aan de heer Van Hoeve:
V. Is er in Zeeland een regionale adviesraad/gebruikersraad?
A. Nee geen specifieke adviesraad. Wel zijn de Wmo-raden van de deelnemende gemeenten
betrokken bij de aanbestedingen, voertuigkeuze en afhandeling van klachten.
V. Werken jullie met gebruikerspasjes?
A. Ja en aan de hand van het pasnummer weet de Vervoercentrale gelijk wat voor soort vervoer de
eigenaar nodig heeft.
V. Zit er een pasfoto op de passen?
A. Nee. Maar mocht er veel misbruik van de pasjes worden gemaakt (oneigenlijk gebruik), dan is het
te overwegen foto’s aan te brengen.
V. Hoe hoog zijn de tarieven?
A. Deze zijn gerelateerd aan het openbaar vervoer. Men kan overigens ook op rekening reizen.
V. Kan men met het vervoersysteem ook naar België reizen?
A. Dat kan naar de aanliggende grensstreek en naar enkele bestemmingen in Oostende, Brugge, Gent
en Antwerpen.

Presentatie de heer Kwakernaak over onderzoek Bereikbaar met de bus (zie ook digitale
presentatie)
In opdracht van het Breng Kenniscentrum heeft de heer Kwakernaak samen met mevrouw Van Os,
beide van de HAN, onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van en de ervaringen met het Breng Dal
Vrij abonnement voor mensen met een Wmo-indicatie voor vervoer in de gemeente Nijmegen.
Hiermee kon men in de daluren onbeperkt reizen met alle bussen van Breng. De gemeente wilde
graag een verschuiving van doelgroepenvervoer naar regulier openbaar vervoer om zo kosten te
kunnen besparen. 500 personen waren voor de proef geselecteerd.
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Door middel van een enquête en interviews is de doelgroep benaderd. In het onderzoek was veel
aandacht voor de individuele bereikbaarheid van de deelnemers. Deze is van invloed op
mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij. Wat zijn belemmeringen om te reizen, waar
wil men graag naartoe? Leidt het abonnement tot het maken van meer reizen?
Van de doelgroep heeft 80 procent het abonnement opgehaald. Van deze groep was 85 procent
(zeer) tevreden over het abonnement en het reizen ermee. Het abonnement gaf hun
onafhankelijkheid bij het reizen en biedt een goed oplossing om hun individuele bereikbaarheid te
garanderen. Het haalt de gebruikers uit een isolement. Slechts 15 procent had liever de oude
vervoerkostenvergoeding. Zij zouden baat kunnen hebben bij een vervoeroplossing op maat.
Door middel van de enquête en de verdiepende interviews hebben de onderzoekers een beeld
gekregen wat de wensen van de gebruikers zijn: reizen zoals iedereen, zo zelfstandig mogelijk zijn, op
tijd ergens komen, gaan en staan waar we willen en niet altijd vooraf een reis hoeven plannen waren
veel gemaakte opmerkingen.
Veel respondenten moeten gebruik maken van een hulpmiddel om naar/van de halte te gaan. De
gebruikers van een rollator hebben vaak moeite met instappen, mede omdat de treeplanken kort zijn
en de instap daardoor te steil. De chauffeurs zijn niet altijd genegen om de uitschuifbare treeplank in
te zetten (hoeven ze alleen te gebruiken bij rolstoelen). Reizigers met een visuele beperking
ondervinden relatief veel barrières zoals met het OV-chipkaartsysteem, slecht leesbare
reisinformatie en matrixborden en niet of slecht werkende omroepinstallaties in de bussen.
Ruim 70 procent van de respondenten vindt het prettig om met de bus te reizen; ruim 80 procent
voelt zich veilig tijdens het reizen met de bus en de helft is niet bang om met de bus te reizen.
Vragen aan de heer Kwakernaak:
V. Is de situatie in Nijmegen te vergelijken met andere plaatsen?
A. De uitkomsten van het onderzoek hebben betrekking op Nijmegen, maar in andere steden met
een goed openbaar vervoernet kan het mogelijk ook ingevoerd worden. Om te zien of het ook werkt
in plattelandsgebieden wordt er in 2017 een vergelijkbare proef en onderzoek gehouden in de
Achterhoek.

Pauze met koffie en thee

Presentatie professor Meurs Doelgroepenvervoer en Openbaar Vervoer: naar een nieuwe balans
(zie ook digitale presentatie)
Na de pauze is het woord aan professor Meurs, hoogleraar Mobiliteit aan de Radboud Universiteit en
tevens directeur van MuConsult. Hij gaat dieper in op trends m.b.t. doelgroepenvervoer, kansen en
belemmeringen voor integratie tussen doelgroepenvervoer en OV en op toekomstige
ontwikkelingen. Al 15 jaar houdt hij zich met dit onderwerp bezig; toch meent hij dat
ervaringsdeskundigen in de zaal een betere kijk op de zaak kunnen hebben dan hij.
De vraag naar doelgroepenvervoer neemt toe. Tegelijkertijd komt er steeds minder geld beschikbaar
voor zowel OV als doelgroepenvervoer. Door een afnemende vraag naar OV op het platteland komt
het reguliere Ov daar steeds meer onder druk te staan. Het (deels) in elkaar schuiven van OV en
doelgroepenvervoer lijkt dan ook een interessante optie.
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Er doen zich echter tal van belemmeringen voor om tot een volledige integratie te komen. Er zijn veel
partijen bij betrokken, zoals 4 ministeries, UWV, regionale en lokale overheden, zorgkantoren en
zorgverzekeraars, vervoerders en uiteraard de burgers zelf.
Door meer uit te gaan van wat personen, die een beroep doen op doelgroepenvervoer, zelf kunnen
en het aanbod daarop te richten, is een efficiencyslag mogelijk. Hulpmiddelen, zoals GoOV, kunnen
ertoe leiden dat meer mensen zelfstandig kunnen blijven reizen met het OV. In de toekomst voorziet
professor Meurs een gebruik van multimodale apps door de reizigers, waarmee zij ritten plannen,
reserveren, betalen en monitoren. En dat dankzij de smartphone.
Kleinschalige vervoersystemen kunnen een eerste stap naar integratie tussen OV en
doelgroepenvervoer zijn. Als voorbeelden noemt professor Meurs de Texelhopper, de Omnibus
(Friesland) en de Haltetaxi (Zeeland). De Texelhopper heeft ertoe geleid dat op Texel nog maar
weinig inwoners gebruik hoeven te maken van specifiek doelgroepenvervoer.
Een andere trend is de vorming van platforms waarbinnen aanbieders van reisdiensten, overheden,
andere belanghebbenden en reizigers met elkaar in contact komen.
In Amsterdam, Noord-Brabant en Gelderland zijn pilots in ontwikkeling waarmee nieuwe
reisdiensten, apps en afstemming tussen diverse deelnemers in het speelveld getest gaan worden.
Professor Meurs sluit zijn voordracht af met het naar voren brengen van een aantal stellingen:
1. De ontwikkeling van mobiliteitsdiensten is wenselijk en noodzakelijk.
2. Reizigerswensen staan centraal bij ontwikkeling van platforms.
3. Overheden moeten realisatie bevorderen.
4. Experimenten met een reisbudget voor “doelgroepers” en lage inkomens zijn nodig.
Vragen aan professor Meurs:
V. Hoe zit het met toegankelijkheid voor mensen met een beperking?
A. Platforms en apps kunnen de indicatiestelling (reizigersprofiel) overnemen en het vervoeraanbod
daarop afstemmen.
V. Hoe kan zo’n platform of app weten of een looproute naar/van een opstapplaats toegankelijk is?
A. Een platform dwingt de vervoerders om meer rekening te houden met de wensen van de klant. En
in de onderliggende systemen moeten de routes en faciliteiten van de opstappunten zijn
opgenomen.
V. Er is gesproken over reisbudget. Zit daar ook bekostiging van begeleiding in?
A. Doelgroepers kunnen een eigen reisbudget krijgen. Wat ze overhouden mogen ze voor andere
zaken gebruiken. Van tevoren moet wel worden nagedacht hoeveel reisbudget iemand nodig heeft.
In GoOV zit de mogelijkheid contact te leggen met reisbuddies die kunnen assisteren bij het maken
van en reis.
V. Is er bij wet- en regelgeving ook feedback naar boven?
A. Via pilots en cocreatie dienen systemen verder ontwikkeld te worden. Daardoor worden de
consumenten/gebruikers veel meer bij de uitvoering betrokken.
V. Wordt er bij de ontwikkeling van apps ook rekening gehouden met spraakfuncties en de
mogelijkheid dat informatie kan worden voorgelezen?
A. Ja, daartoe vindt overleg plaats met specifieke groepen. Daarbij wordt het advies van het College
Rechten van de Mens als uitgangspunt gebruikt.
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V. Komt de privacy niet in gevaar als de apps allerlei gegevens van personen gaat onthouden?
A. Privacy is erg belangrijk. Gegevens zijn privébezit. Maar aan de andere kant is het wel makkelijk als
een app standaardinformatie over een gebruiker weet om snel een goede reis te kunnen uitzoeken.
Het is nog niet duidelijk waar de grens moet komen te liggen. Vandaar dat een van de pilots dit als
onderwerp heeft.
V. Wat kan de zelfsturende auto gaan betekenen voor het doelgroepenvervoer?
A. Mogelijk kunnen zelfrijdende taxi’s leiden tot een verlaging van de vervoerkosten, zowel voor de
gebruiker als voor de overheid.
V. Doet de app ook suggesties voor een alternatieve reismogelijkheid als de originele reis vertraagd
is?
A. Het gedurende de reis blijven informeren is technisch nog niet opgelost, maar de ontwikkelaars
streven wel daarnaar. Daarbij moet ook een seintje kunnen uitgaan naar de vervoerder waarop moet
worden aangesloten, zodat deze weet dat een reiziger vertraging heeft. Dan kan er even gewacht
worden om aansluiting te geven.
V. Is er een TomTom voor het voor- en natransport?
A. Ja die is er al.
V. Hoe is de financiële onafhankelijkheid van de app geregeld?
A. Wie de app levert moet onafhankelijk zijn van de vervoerder. Deze platforms mogen niet van
vervoerders zijn, omdat het platform dan mogelijk niet de optimale reismogelijkheid aanbiedt, maar
verwijst naar de vervoerder die eigenaar/beheerder is van de app.

Discussie tussen zaal en inleiders
Hoewel er al veel vragen direct na de voordrachten zijn gesteld, bestaat de behoefte aan een
aanvullende vragenronde. Hierbij schuift ook de heer Reintjes, projectleider aanvullend vervoer in de
regio Arnhem Nijmegen aan.
V. Hoe zijn de ervaringen met de publieke en private regiecentrales?
A. Volgens de heer Van Hoeve willen de gemeenten in Zeeland de publieke centrale graag behouden.
In Zeeland zijn de lijnen redelijk kort, maar hij zou ze graag nog korter willen met name tussen
centrale en vervoerders.
A. De heer Reintjes geeft aan dat bij Avan bewust is gekozen voor een private centrale, omdat
marktpartijen het gewoon beter kunnen. In de regio Arnhem Nijmegen kan de BVO vervoerders
aanspreken op hun handelen.
V. Waarom is de provincie Zeeland nu pas aandeelhouder van de Vervoercentrale geworden?
A. Dat heeft volgens Van Hoeve te maken met de nieuwe aanbestedingen waarin ook provinciaal
vervoer zit. De advocaten zien aandeelhouderschap daardoor als een noodzaak.
V. Waarom kan op de haltetaxi in Zeeland alleen contant worden betaald?
A. Het op rekening rijden verliep niet goed, niet alle rekeningen werden betaald. Nu krijgt de klant
van tevoren te horen hoeveel hij moet betalen en dat het liefst gepast moet. Kan de klant dat niet
dan mag de vervoerder hem laten staan.
V. Welke kwaliteit mag een reiziger/klant verwachten van een regiecentrale?
A. Volgens Reintjes zijn er geen wettelijke eisen vastgelegd aan de regiecentrale. Wel heeft de regio
een reglement opgesteld m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden, zoals afhandeltijd e.d.
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V. Hoe gaat het aanvullende vervoersysteem om met grote groepen?
A. Deze kunnen in Zeeland niet vervoerd worden. Zij zullen meerdere ritaanvragen moeten doen.
A. Binnen Arnhem Nijmegen kan alles zolang het maar past binnen de spelregels. Het kan zijn dat
voor een grote groep ander materieel wordt ingezet. Met alle aangrenzende regio’s zijn afspraken
gemaakt over regiogrensoverschrijdend vervoer.
V. Is er in Zeeland ook een adviesraad?
A. Er is een Raad van Toezicht bestaande uit wethouders van deelnemende gemeenten. Maar er zijn
geen adviesraden. Gebruikers worden regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten waar zij hun
inbreng en klachten kwijt kunnen.
V. In het reglement van het aanvullend vervoer Arnhem Nijmegen staat vermeld dat men hieraan
geen rechten mag ontlenen. Maar waar kan een gebruiker dan wel zijn recht aan ontlenen?
A. De heer Reintjes geeft aan dat te moeten uitzoeken.
V. Bij wie kan men een klacht indienen?
A. In Zeeland kan men telefonisch of op de website klachten indienen bij de vervoercentrale. Ook kan
men terecht bij de deelnemende gemeenten.
A. In de regio Arnhem Nijmegen bestaat een onafhankelijk klachtenpunt.
V. Wordt GoOV veel gebruikt?
A. Dat is volgens professor Meurs zeker het geval. Ook in steeds meer regio’s. Het wordt nu veelal
voor leerlingenvervoer ingezet. Er komt budget om GoOV verder te ontwikkelen en aan te vullen met
extra toepassingen.
V. Wordt het onderzoek in de Achterhoek over inzet dalvrij abonnementen ook gepubliceerd?
A. Ja dat gaat zeker gebeuren en komt op de site van het Breng Kenniscentrum te staan.

Ervaringen andere regio’s
De dagvoorzitter is benieuwd hoe de ervaringen in andere Gelderse regio’s zijn.
FoodValley:
In deze regio wordt de Valleihopper geleidelijk opgebouwd. Eerst komen het OV-deel, Wmo- en
scholierenvervoer aan bod. Later stromen andere vormen van doelgroepenvervoer in. Bij de verdere
uitwerking worden de gebruikersraden en Wmo-raden betrokken.
De heer Mouw raadt aan in de toekomstige adviesraden ook een vertegenwoordiger vanuit het
ROCOV op te nemen om de belangen van het OV te kunnen behartigen.
Rivierenland:
Deze regio is druk bezig met de uitrol van Versis. Ook hier is geleidelijkheid troef. Afhankelijk van de
situatie worden vormen van doelgroepenvervoer toegevoegd. Het reizigerspanel Regiotaxi gaat over
in de adviesraad Versis. Er is veel uitwisseling van ervaringen met andere regio’s. Zo kan men van
elkaar leren en hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. In Rivierenland verzorgt
de regio zelf de klachtenafhandeling. Deze blijft daarmee onafhankelijk van de centrale en
vervoerders. De regio heeft tevens hiermee, als opdrachtgever voor beide partijen, een onafhankelijk
inzicht in de klachten.
Noord-Veluwe:
Ook hier vinden de ontwikkelingen geleidelijk plaats. Gestart wordt met het Wmo-vervoer. De
adviesraad is nog in ontwikkeling.
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Afsluiting
In zijn afsluiting gaf de heer Mouw aan veel te hebben meegekregen, maar dat het systeem in
Arnhem Nijmegen nog wel verbetering behoeft. Hij heeft zorgen of de andere regio's wel op tijd klaar
zijn met alle voorbereidingen om per 1 januari 2017 het doelgroepenvervoer te kunnen gaan
uitvoeren. Het is mede een taak van de gebruikersgroepen, adviesraden, Wmo-raden en reizigers dit
proces kritisch te volgen, zodat een zo goed mogelijk reisproduct/vervoersysteem voor alle
doelgroepen ontstaat.
Daarnaast maakt hij zich zorgen over de versnippering van het doelgroepenvervoer in Gelderland
met zes centrales en nog veel meer vervoerders. Elke regio krijgt een eigen uitstraling, waardoor de
herkenbaarheid in het gedrang kan komen. Regionale centrales hebben natuurlijk ook een voordeel:
men kent de regio (waarschijnlijk) beter.
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