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Betreft: Nuancering verplichte reservering kleinschalige vervoersystemen in Gelderland

Arnhem, 30 juni 2017

Geachte heer Hettinga,
Met veel interesse heeft het ROCOV Gelderland kennis genomen van het White paper “Een kwestie
van gunnen” dat in opdracht van de FMN is opgesteld door Roland Berger. De hierin opgenomen
aanbevelingen over de invulling van toekomstige OV-concessies spreken het ROCOV zeer aan en
zullen worden meegenomen bij onze advisering over de plannen van de provincies Flevoland,
Gelderland en Overijssel m.b.t. de volgende ronde van aanbestedingen.
Op basis van recente ontwikkelingen verwacht de samensteller van het rapport dat er een
verschuiving in vervoersystemen zal plaatsvinden. Grootschalig collectief vervoer zal daarbij de
ruggengraat van het openbaar vervoer blijven, maar meer en meer gecompleteerd gaan worden door
kleinschalige vraaggestuurde vervoersystemen.
Als voorbeelden van dergelijke systemen worden in de notitie genoemd de Kolibrie en de Nachtvlinder
in Oost. De suggestie wordt gewekt dat voor beide systemen een reserveringsplicht geldt. Dat wil het
ROCOV Gelderland graag nuanceren, omdat het gevaar dreigt dat verkeerde informatie over Kolibrie
en Nachtvlinder “een eigen leven” gaat leiden.
Op aandringen van het ROCOV zijn deze systemen nl. zodanig aangepast dat een groot deel van de
reizigers NIET hoeft te reserveren. Het Kolibrie- of Nachtvlindervoertuig staat gereed op een vast punt,
zoals een treinstation of busknooppunt en biedt reizigers die per trein en/of bus arriveren en nog
verder willen reizen een aansluitende vervoersdienst naar woonwijken of naburige dorpen.
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Reservering is alleen verplicht als de reiziger uit de woonwijk of naburig dorp naar treinstation of
busknooppunt wil reizen.
In de praktijk blijkt dat de verdeling over de vervoersvraag ligt op 90% zonder en 10% met reservering!
Deze constatering werd nog bevestigd in de presentatie van de heer Maikel Bracun,
ontwikkelmanager Arriva, tijdens het symposium “Vervoer in de buurt”, georganiseerd door Rover op
vrijdag 23 juni j.l. in Zeist.
Het ROCOV Gelderland zou het zeer op prijs dat in toekomstige uitingen een juiste weergave van
deze systemen wordt gegeven.

Graag zien wij uw reactie op deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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