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Betreft: Reizigers OV/besluit Avan

Arnhem, 10 april 2017

Geachte leden van Provinciale Staten,
N.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen van Statenlid M. Gemmink (SP) en de
behandeling van de Rondvraag / inspreekrecht in de vergadering van de cie BOC op
woensdag 29 maart j.l, willen wij u het volgende onder de aandacht brengen.
Zowel in de voorwaarden van de voormalige Regiotaxi Gelderland / stadsregiotaxi als in de
met de zes regionale organisaties gesloten samenwerkingsovereenkomst wordt heel
expliciet gesproken over OV REIZIGERS.
In het Vervoerreglement van Regiotaxi Gelderland staat o.a.:
Art. 7 : OV –reiziger: iedere andere reiziger die gebruik wil maken van Regiotaxi
Gelderland. De provincie bepaalt welk bedrag de OV-reiziger per zone moet betalen”.
Art. 15 : Vervoerspas: Ov-reizigers hebben geen vervoerspas nodig om te reizen.
In het Vervoerreglement van Avan staat o.a. het volgende vermeld:
Art. 05 : OV-reiziger : iedere andere reiziger die gebruik wil maken van Avan. De provincie
bepaalt het kilometertarief die de OV-reiziger moet betalen.

Art. 12 :Vervoerspas : OV-reizigers hebben geen vervoerspas nodig om te reizen.
Art. 14 : Hoe ver kunt u reizen: Reizigers zonder een WMO-indicatie voor vervoer (OVreiziger) 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.
Art. 17 Begin- en eindpunt van een rit: Het Avan WMO- en OV vervoer is vervoer van deur
tot deur.
Art. 18 Wanneer kunt u reizen: De rijtijden voor OV-reizigers zijn: alle dagen tussen 6.00 en
1.00 uur.
Art. 22 Berekening ritkosten: Bij berekening van de reizigersbijdrage van OV reizigers 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 is dat mogelijk. U betaalt dan
wel een hoger tarief.
Uit het vorenstaande blijkt heel duidelijk dat Avan een belangrijke functie vervult voor de OV
reiziger.
Wij stellen dan ook grote vraagtekens over de opvatting van gedeputeerde mevr. C. Bieze,
zowel verwoord in de beantwoording op vraag 1 van de reeds eerder genoemde
Statenvragen, t.w. “Avan levert geen regulier openbaar vervoer. Avan levert taxivervoer.
Hiervoor gelden geen eisen van toegankelijkheid” als uitgesproken tijdens de vergadering
van de cie BOC op 29 maart j.l., dat Avan geen OV is.
Middels een brief, waarvan u bijgaand een afschrift aantreft, wijzen wij Avan dan ook op hun
plicht om ook OV-reizigers met een beperking te vervoeren zonder eisen te stellen over een
vervoerspas!
In dit kader willen wij ook verwijzen naar de Wet Gelijke Behandeling alsmede het onlangs
geratificeerde VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking!
Wij zouden het op prijs stellen als ook het Dagelijks Bestuur van de Provincie Gelderland
helderheid verschaft over de rol en verantwoordelijkheid van de zes in het leven geroepen
regionale vervoersorganisaties omtrent het Openbaar Vervoer.
Een afschrift van deze brief sturen wij aan het College van Gedeputeerde Staten alsmede
aan het bestuur van Avan.
Met vriendelijke groet,
mede namens de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen en de
consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland

