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Betreft: rol Avan inzake OV

Arnhem, 10 april 2017

Geachte heer Boone,
Vanwege de ontstane commotie over uw besluit, verwoord in een persbericht, luidende
“gewijzigd beleid OV-reizigers per 20 februari 2017”, inhoudende het niet meer vervoeren
van reizigers in een rolstoel of scootmobiel met het OV van Avan, willen wij u op het
volgende wijzen.
In het Vervoerreglement Avan worden meerdere typen reizigers genoemd die gebruik mogen
maken van de aangeboden vervoersdiensten. Een daarvan is de OV-reiziger. Deze wordt in
artikel 5 (naast de Wmo-reiziger) gedefinieerd als (zie pagina 7/8):
“iedere andere reiziger die gebruik wil maken van Avan. De provincie bepaalt het
kilometertarief die de Ov-reiziger moet betalen”
Op pagina 10 staat onder artikel 12 vermeld dat OV-reizigers geen pas nodig hebben om
met Avan te kunnen reizen. Op de website van 9292 wordt bij reisadviezen zelfs een banner
getoond Avan te bellen indien er geen geschikte reismogelijkheid per regulier OV is.
In artikel 14 op de pagina’s 10 en 11 staat het volgende vermeld: “reizigers zonder een
Wmo-indicatie voor vervoer (OV-reiziger) mogen maximaal 40 kilometer reizen met Avan.

Hier geldt het reguliere tarief (zonder korting) als er geen OV-alternatief beschikbaar is. Is
reizen met openbaar vervoer mogelijk, maar reist u liever met Avan? Dan kan dit, maar wel
tegen het kostprijstarief. Tussen de 20 en 40 kilometer geldt altijd het kostprijstarief”.
Hieruit mag de conclusie worden getrokken dat Avan een functie heeft (als vangnet) voor het
reguliere OV.
In 2016 heeft de provincie Gelderland met alle regio’s Samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten t.b.v. de Basismobiliteit in Gelderland. Via deze overeenkomst is vanuit de
provincie aan de regio’s het mandaat verleend voor een deel van de taken van het
vraagafhankelijke openbaar vervoer (vangnet OV-vervoer). Door deze taak te combineren
met het doelgroepenvervoer kunnen de regio’s deze taak efficiënter uitvoeren dan voorheen
met alleen regiotaxi-taken onder de verantwoordelijkheid van Regiotaxi Gelderland/
Stadsregiotaxi.
In de samenwerkingsovereenkomst wordt meerdere malen gesproken over “OVopvangfunctie”. Dit impliceert in onze ogen zonder meer dat sinds september 2016 ook Avan
(Aanvullend Vervoer Arnhem Nijmegen) een OV-functie voor de regio heeft.
Dit houdt in dat u ook OV-reizigers met een beperking, in casu met een rolstoel, dient te
vervoeren zonder het eisen van een Wmo-indicatie! Hierbij willen wij u ook wijzen op de Wet
Gelijke Behandeling en het onlangs geratificeerde VN-verdrag voor rechten van mensen met
een beperking!
Wij zijn van mening dat u onmiddellijk uw besluit dient in te trekken en te handelen
overeenkomstig de gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.
Een afschrift van deze brief sturen wij aan zowel het College van Gedeputeerde Staten als
aan Provinciale Staten van Gelderland.
Wij zien uw reactie op de inhoud van deze brief uiterlijk binnen vier weken tegemoet.
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