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Geacht College,
Sinds 1 september (regio Arnhem Nijmegen) c.q. per 1 januari a.s. (overige regio’s van Gelderland)
zal de dienstverlening van regiotaxi worden overgeheveld van Regiotaxi Gelderland naar de
bedrijfsvoeringsorganisaties, genaamd Avan (regio Arnhem Nijmegen), ZOOV (regio Achterhoek),
PlusOV (regio stedendriehoek), Versis (regio Rivierenland), ViaVe (regio Noord-Veluwe) en
Valleihopper (regio Foodvalley).
Onder de noemer Basismobiliteit vindt dan op gemeentelijk niveau een bundeling plaats van diverse
vormen van doelgroepenvervoer, zoals o.a. leerlingenvervoer, dagbesteding, Wmo-vervoer, sociale
werkplaatsen, etc.
Streven van alle partijen is om d.m.v. efficiënte inzet van materieel en zo mogelijk combineren van
ritten de nodige besparingen te bereiken in de ter beschikking staande budgetten.
Zoals u weet valt de regiotaxi onder de noemer Openbaar Vervoer, waarvoor de provincie Gelderland
verantwoordelijk blijft en ook forse subsidiebijdragen verstrekt.
Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 vervult het Regionaal Overlegorgaan
Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) Gelderland een wettelijke taak omtrent het
gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aspecten rond het openbaar vervoer. Deze taak vervult
het ROCOV al sinds het jaar 1997, eerst in de vorm van een OV-platform en sinds 2007 als
Vereniging van een aantal consumenten- en studentenorganisaties.
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Het zal u duidelijk zijn dat wij de ontwikkelingen op de voet volgen en de afgelopen jaren vele
adviezen richting de provincie en de regio’s hebben verstrekt. Inmiddels hebben wij de regio’s
geadviseerd om het ROCOV te betrekken bij de in te stellen adviesraden om gezamenlijk de belangen
van de reizigers te behartigen.
Tevens wil het ROCOV Gelderland u graag behulpzaam zijn bij vragen c.q. uitwerkingen van
mobiliteitszaken binnen uw gemeente, waaronder bv. inrichting van stationsomgevingen, knooppunten
van buslijnen alsmede het inrichten van bushaltes met bijbehorende voorzieningen.
Mocht u n.a.v. het vorenstaande vragen hebben of graag contact met ons wil hebben, dan kunt u ons
bereiken op het e-mailadres: secretariaat@rocovgelderland.nl of het telefoonnummer 06 – 33400650.
Middels de website: www.rocovgelderland.nl kunt u nadere informatie over onze missie en
doelstellingen, de aangesloten organisaties alsmede de vele uitgebrachte adviezen vinden.
Wij hopen in de komende jaren, zowel met de gevormde vervoersregio’s als ook met u, een goede
samenwerking te mogen onderhouden.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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