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Betreft: rol Avan inzake OV

Arnhem, 27 juli 2017

Geachte mevrouw Bieze,
Met verwijzing naar de inhoud van onze brief, gericht aan Provinciale Staten, met kenmerk
RGS608 d.d. 10 april 2017, waarvan wij u bijgaand een afschrift doen toekomen, moeten wij
helaas constateren, dat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over het bieden van (OV)
vervoer door de BVO DRAN in de regio Arnhem Nijmegen.
Zoals reeds eerder aangegeven wordt in de door u afgesloten samenwerkingsovereenkomst
met de BVO duidelijk gesproken over het begrip OV reizigers, zie hiervoor de artikelen 05,
12, 14, 17, 18 en 22
In al deze artikelen wordt helder en duidelijk gesproken over OV reizigers, die geen
vervoerspas nodig hebben (zie artikel 12)!
Uw standpunt dat Avan uitsluitend taxivervoer is, staat naar onze mening op gespannen voet
met de gesloten samenwerkingsovereenkomst! Daarnaast maakt u onderscheid tussen
reizigers met en zonder rolstoel, daar reizigers in een rolstoel voor vervoer door de BVO
eerst een Wmo-indicatie c.q. -pas moeten aanvragen.

Uw standpunt dat Avan geen regulier openbaar vervoer levert, betekent voor het ROCOV
Gelderland ook dat het zgn. Flexnet in de OV visie in een ander daglicht komt te staan. Uw
voornemen om in de toekomst in het kader van het zgn Flexnet de zes gevormde regio’s een
rol te geven in het verzorgen van OV vervoer zal door ons zeer kritisch beoordeeld gaan
worden op de voorwaarden waaronder dit vervoer zal gaan plaatsvinden.
Graag zouden wij een reactie van u ontvangen op de reikwijdte en interpretatie van de door
u met de regio’s afgesloten samenwerkingsovereenkomst vanwege de opheffing van
Regiotaxi Gelderland en de Stadsregio taxi SAN.
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