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Betreft: Bijdrage agendapunt 7 cie BOC op woensdag 10 mei 2017

Arnhem, 10 mei 2017

Geachte leden van de cie BOC,
Gelet op de inhoud van deze Statenbrief en met verwijzing naar onze brief met kenmerk RGS531 van
17 juni 2016 wil het ROCOV Gelderland stilstaan bij de volgende zaken:
1. Reizigerskilometers
2. Flexnet
3. Pilots
4. Basismobiliteit.
1. Reizigerskilometers
M.b.t. het gestelde onder punt 2 Aanleiding op pagina 2 merkt het ROCOV op dat niet alleen in de
regio Arnhem Nijmegen sprake is van groei van het aantal reizigerskilometers, maar in de gehele
provincie, dus ook in de Achterhoek, Rivierenland en Veluwe! Deze percentages lopen over de
afgelopen jaren uiteen van 10 tot zelfs 24 %!!
2. Flexnet
De OV visie gaat uit van de begrippen Vastnet, Stadsnet en Flexnet, waarbij vooral het
laatstgenoemde begrip in de praktijk tot veel onduidelijkheid leidt, zie bv. het door Hermes
gelanceerde BRENG Flex, welke geen vervanging van regulier OV betreft, maar naast de reguliere
dienstregeling wordt uitgevoerd in het stedelijk gebied van Arnhem en Nijmegen. Het systeem houdt
vooralsnog het midden tussen een OV bus en een individuele taxi!
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Onder punt 4 op pagina 3 onder het kopje Stapsgewijze aanpassingen in de huidige dienstregeling
wordt o.a. ingegaan op de totstandkoming van de Kolibrie (Veluwe) en Nachtvlinder (Achterhoek). Er
wordt gesteld dat dit vervoer op afroep is! Dit geldt echter voor slechts 5 a 10 % van de reizigers. Juist
op advies van het ROCOV Gelderland staan deze vervoersvormen op stille uren standaard bij een
treinstation c.q. busknooppunt om aankomende reizigers zonder reservering te vervoeren naar hun
eindhalte.
Een ander voorbeeld: op basis van cijfers van de vervoerder Syntus werd besloten om de Servicebus
in Ede vanaf december 2016 vraagafhankelijk te maken; op initiatief van bewoners en reizigers in de
gemeente Ede is dit besluit inmiddels teruggedraaid en rijdt de bus op grote delen van de dag weer
een vaste dienstregeling! Wat bleek: besluit genomen op basis van gegevens OV chipkaart, maar niet
de losse verkoop!
Dit is voor het ROCOV aanleiding om hierop heel alert te zijn, daar ons inmiddels meerdere signalen
bereiken van het niet meenemen van verkoopgegevens buiten de OV chipkaart!
3. Pilots
Op pagina 4 wordt nader ingegaan op de vele pilots die aangedragen zijn en tot op heden met
wisselend succes. Zoals reeds eerder opgemerkt zet het ROCOV de nodige vraagtekens achter de
kenmerken van een aantal pilots. 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.
Kijkende naar de door de huidige OV bedrijven aangeboden alternatieven ter vervanging van regulier
openbaar vervoer kunnen we constateren dat deze het meest succesvol zijn. Op deze wijze blijft het
totale vervoer in handen van dezelfde vervoerder hetgeen de eenduidigheid en herkenbaarheid voor
de reiziger zeer ten goede komt!
Het succes van de regionale treindiensten en een aantal buslijnen buiten de stedelijke gebieden is
voor een groot deel te danken aan het zgn. visgraatmodel (ook wel feederen genoemd), het
toeleveren van reizigers vanuit het landelijk gebied!
4. Basismobiliteit
In deze Statenbrief wordt gesteld dat er kansen zijn om het Flexnet te laten samengaan met de
basismobiliteit! Wij stellen hier grote vraagtekens bij, zeker wanneer we kijken naar de enorme
versnippering die er op het terrein van de regiotaxi in Gelderland heeft plaatsgevonden! Daarbij komt
dat het College van Ged. Staten onduidelijkheid laat ontstaan over de rol van deze systemen in het
OV.
Met verwijzing naar onze brief met kenmerk RGS608 d.d. 10 april j.l. waarin nadrukkelijk gewezen
werd op de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst en het vervoerreglement wenst het ROCOV
eerst helderheid over de OV vangnetfunctie, voordat wij kunnen instemmen met het toedelen van OV
taken aan deze vervoersvorm. De situatie die op dit terrein in de provincie Overijssel is ontstaan,
wijzen wij ten zeerste af!
Wat betekent dit in de praktijk? Zodra diensten (Flexnet) aan de basismobiliteit worden toegedeeld, is
er geen sprake meer van OPENBAAR VERVOER! Dit houdt in dat de Wet Personenvervoer 2000 niet
meer van toepassing is en er geen consumenten inspraak meer geldt! Inwoners zullen afhankelijk
worden van initiatieven uit de samenleving of zoals het College van GS verwacht van marktpartijen!
(kostendekkend?)
Inwoners van de Veluwe, Achterhoek en Rivierenland zullen zich bij het verdwijnen van
vervoersmogelijkheden tot u wenden voor een oplossing, maar u gaat er dan niet meer over en staat
dus met lege handen!
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Tot slot wil ik u namens het ROCOV graag op het volgende wijzen. Een essentiële voorwaarde voor
zowel reizigers als ook voor de vervoerders is dat er een SAMENHANGEND netwerk blijft bestaan,
welk systeem HERKENBAAR en EENDUIDIG dient te zijn!

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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