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Inleiding
Op 16 februari 2007 is de vereniging ROCOV Gelderland – Stadsregio opgericht om namens de
aangesloten consumentenorganisaties de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer binnen
de gehele provincie Gelderland te behartigen. Na het opgaan van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in
de provincie Gelderland, ingaande 1 januari 2015, is de naam gewijzigd in ROCOV Gelderland
(ROCOV). Bij het ROCOV Gelderland zijn negen consumentenorganisaties alsmede enige leden op
persoonlijke titel betrokken. Een overzicht van de per 1 januari 2017 in het ROCOV vertegenwoordigd
zijnde organisaties met hun afgevaardigden is opgenomen in bijlage 1 van dit beleidsplan.
De basis voor de werkzaamheden van het ROCOV is gelegen in de artikelen 27 en 31 van de Wet
Personenvervoer 2000 (WP2000) alsmede in artikel 33 van het Besluit Personenvervoer 2000. In
deze artikelen is vastgelegd dat de vervoersautoriteiten en de vervoerders, in casu de
concessieverleners en de concessiehouders, verplicht zijn om consumentenorganisaties te informeren
over zaken op het terrein van het openbaar vervoer alsmede om op bepaalde terreinen advies te
vragen. Zowel de tekst van de artikelen 27 en 31 van de WP 2000 alsmede de uitwerking in artikel 33
van het Besluit Personenvervoer zijn opgenomen in bijlage 2 van dit beleidsplan.
In juni 2016 heeft GS van de provincie Gelderland de OV-visie vastgesteld. Hierin wordt het
toekomstbeeld van het openbaar vervoer voor de komende decennia geschetst. De belangrijkste
doelstelling van de OV-visie is het deels vervangen van aanbodgericht OV door vraaggestuurde
vervoersystemen, om zo “lege bussen” te voorkomen, maar de inwoners van Gelderland daarmee wel
de mogelijkheid te bieden zich te kunnen verplaatsen (Basismobiliteit). De OV-visie is medebepalend
voor de invulling van dit beleidsplan.
In het verlengde van de uitwerking van de OV-visie is de provincie in 2016 gestart met
Ontwikkelteams waarbinnen per (deel)concessie wordt gewerkt aan nieuwe vervoerplannen die
aansluiten bij de OV-visie. Het ROCOV neemt op verzoek deel aan deze Ontwikkelteams.
Daarnaast streeft de provincie Gelderland naar een effectievere onderlinge afstemming tussen de
diverse vormen van doelgroepenvervoer. Per 1 januari 2017 wordt dit vervoer anders georganiseerd:
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in plaats van integraal door de provincie nu door gemeenten, meestal in de vorm van regionale
samenwerkingsverbanden. Het aanvullend openbaar vervoer (regiotaxi) wordt hierin geïntegreerd.
Niettemin blijft de provincie verantwoordelijk voor dit deel van het vervoer en dient zorg te dragen dat
reizigers hiervan gebruik kunnen maken.
Momenteel vinden er geen aanbestedingen openbaar vervoer plaats, maar verwacht wordt dat de
eerste voorbereidingen al in de loop van 2017 (concessiegebied Veluwe) hun beslag zullen krijgen.
Het ROCOV wil daarop goed voorbereid zijn.
Reeds tien jaar behartigt het ROCOV de belangen van de reizigers in Gelderland, maar via
samenwerkingsverbanden met de ROCOV’s in Overijssel en Flevoland, ook daarbuiten. De ROCOV’s
willen deze samenwerking verder gaan uitbouwen.
Door middel van dit nieuwe beleidsplan geeft het ROCOV aan zijn “wettelijke taak” te willen
voortzetten.
Het Beleidsplan 2017 – 2020 zal ook deel uitmaken van het Convenant dat de Provincie Gelderland
en het ROCOV zijn overeengekomen.

Algemene doelstelling van het ROCOV
Het ROCOV Gelderland blijft zich sterk maken voor een goed functionerend openbaar vervoer in de
gehele provincie. Het openbaar vervoer dient voor alle (potentiële) reizigers een oplossing te bieden
voor hun mobiliteitsbehoefte.
Deze mobiliteitsbehoefte kan ontstaan vanuit een tweetal functies, te weten:
1. Een economische functie: Vanuit economisch oogpunt vervult het openbaar vervoer een
belangrijke functie voor de bereikbaarheid van locaties op het terrein van volkshuisvesting,
bedrijvigheid, voorzieningen en recreatie.
2. Een sociale functie: Vanuit sociaal oogpunt vervult het openbaar vervoer een onmisbare
functie om reizigers, die niet over een andere vorm van vervoer kunnen beschikken, deel te
kunnen laten nemen aan het maatschappelijk leven.
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Missie
In algemene zin streeft het ROCOV naar het bevorderen van een veilig, kwalitatief, toegankelijk en
betaalbaar openbaar vervoer. Daarnaast hecht het ROCOV waarde aan het bevorderen van een goed
voor- en natransport teneinde de ketenmobiliteit te bevorderen. Uitwerking van de mobiliteitsbehoefte
in de bovengenoemde functies levert volgens het ROCOV de volgende thema’s op:
Bereikbaarheid
Het ROCOV ziet ontsluiting van alle wijken en kleine kernen in Gelderland middels een vorm van
openbaar vervoer (of afgeleid vervoersysteem binnen de Basismobiliteit) gedurende de gehele dag als
een vereiste. Voor een optimale bereikbaarheid dient de infrastructuur voor het bus- en taxivervoer
aangepast te worden middels het hanteren van een maximale loopafstand van 400 meter voor
bushaltes en de aanleg van vrije “busbanen”.
Beschikbaarheid
Een vergelijkbare eis stelt het ROCOV aan een provinciebreed aanbod van reguliere openbaar
vervoersystemen; waar nodig worden aanvullende collectieve vervoersystemen aangeboden.
Uitgangspunt is het afstemmen van het OV-aanbod op de potentiële vervoersvraag.
Veiligheid
Streven naar sociaal veilige bus- en treinstations, halteplaatsen en voertuigen. Aandachtspunt:
streven naar het beperken van het vervoer van gevaarlijke stoffen op routes voor reizigersvervoer en
door intensieve woongebieden.
Vindbaarheid
Het ROCOV hecht grote waarde aan het ontsluiten van informatie voor alle gebruiksgroepen over de
reismogelijkheden. De informatie dient op een eenduidige wijze te worden verstrekt c.q. te vinden zijn,
niet alleen wat betreft de vervoersmodaliteiten, maar ook m.b.t. de infrastructuur (stations, haltes) en
het voor- en natransport.
Toegankelijkheid
Het ROCOV hanteert hierbij de normen van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT). Openbaar
vervoersystemen zijn in principe toegankelijk voor alle reizigers, tenzij dit ten koste gaat van het
aanbod en het comfort. Indien dit het geval is dan verdienen meerdere openbaar vervoersystemen
naast elkaar de voorkeur. Bij aanleg van infrastructuur (halteplaatsen en stations) en aanschaf van
materieel zijn de normen van het LBT leidend.
Onder toegankelijkheid beschouwt het ROCOV ook een drempelvrije toegang tot websites (Waarmerk
Drempelvrij).
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Klantgerichtheid
De beleving van de (individuele) klant dient centraal te staan bij de ontwikkeling van (nieuwe)
openbaar vervoersystemen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wensen van verschillende
doelgroepen. Serviceverlening en een adequate informatievoorziening door openbaar
vervoerbedrijven en vervoerautoriteiten zijn van essentieel belang.
Milieu en duurzame samenleving
Bij aanbestedingen dient de invoering van schonere vervoerssystemen ter bevordering van een
duurzame samenleving een belangrijk beoordelingscriterium te zijn; daarnaast hecht het ROCOV aan
het toepassen van “het nieuwe rijden”. Aandachtspunt: streven naar het beperken van het
geluidslawaai in het railvervoer d.m.v. toepassen van de nieuwste technieken.
Ketenmobiliteit
De ontwikkeling van een samenhangend regulier openbaar vervoersysteem met goed aansluitend
voor- en natransport (zoals bv. voor de fietser en voetganger). Ketenmobiliteit wordt bevorderd
middels aanvullend beleid en voorzieningen. In dit kader dienen voortaan alleen nog integrale
aanbestedingen plaats te vinden.
Benutten capaciteit
Werken aan een optimale benutting van de bestaande capaciteit door toepassing van
tariefdifferentiatie enerzijds en toepassing van technische innovaties anderzijds.
Keuzereiziger
Het bieden van een kwalitatief goed openbaar vervoer product met daaraan gekoppeld de juiste
voorlichting met als doel de keuzereiziger er meer toe te bewegen gebruik te maken van het openbaar
vervoer. Door middel van onderzoek worden de wensen van (potentiële) reizigers en keuzereizigers in
beeld gebracht.
Recreatieve reiziger
Het mede ontwikkelen van openbaar vervoerssystemen ten behoeve van de recreatieve reiziger. Doel
is het reduceren van autokilometers in natuur- en recreatiegebieden alsmede het bieden van
alternatieve vormen van vervoer in deze gebieden. Ontwikkeling van deze vormen van vervoer wordt
gezamenlijk opgepakt door de vervoersautoriteiten, vervoerbedrijven, lokale/regionale overheden
alsmede recreatieondernemers.
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Tarief- en kaartsystemen
Het gebruik van de OV-chipkaart is van toepassing op alle vervoersmodaliteiten zowel binnen als
buiten de keten en ook over concessiegrenzen heen, waarbij overstap plaatsvindt zonder extra kosten
zoals het opstaptarief. Het invoeren van één keer in- en uit te checken in de ketenreis met daarbij een
overstaptijd van 65 minuten. Tariefacties dienen zowel de bestaande als de niet-reiziger te bewegen
om gebruik te gaan maken van de openbaar vervoersystemen.
Daarnaast de invoering van een tarievenstructuur die geldig is in alle concessies in de regio Oost
(Flevoland/Gelderland/Overijssel) en grensoverschrijdende lijnen naar/van aangrenzende concessies
(zoals beoogd in het Tarievenhuis Oost).

Doelstelling ROCOV
Het doel van het ROCOV is om de vraag van de reiziger als uitgangspunt van handelen te nemen.
Gelet op de verscheidenheid van de in het ROCOV deelnemende organisaties mag verwacht worden
dat deze vraag door het ROCOV vertaald kan worden in concrete plannen voor de jaren 2017 tot en
met 2020, rekening houdend met bovengenoemde thema’s.

Actieplan
1. Alle kernen van Gelderland met een inwonertal van minimaal 1.500 inwoners zijn gedurende
de gehele dag ontsloten met een vorm van openbaar vervoer (Basismobiliteit).
2. Alle bus- en treinstations, halteplaatsen en voertuigen voldoen aan het begrip Sociaal Veilig,
in die zin dat de reiziger zich “op z’n gemak” en daarmee veilig voelt.
3. Bij concessieverleners en –houders staat de reiziger oftewel de klant centraal. Met andere
woorden, de klantgerichtheid is uitgangspunt van handelen bij het uitvoeren van alle openbaar
vervoer taken.
4. De reiziger wordt optimaal geïnformeerd met zowel statische als digitale berichten omtrent de
dienstregeling, tarieven en promotieacties.
5. Alle vervoerders zorgen voor een samenhangend openbaar vervoersysteem met inbegrip van
voor- en natransport door middel van OV-fiets/-scooter, auto (Green Wheels), NS Zonetaxi;
wandelroutes; etc. Bij toekomstige aanbestedingen is dit aspect een absolute voorwaarde,
waaraan offertes dienen te voldoen.
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6. De OV-Chipkaart biedt de reiziger optimaal gemak voor het deelnemen aan alle vormen van
openbaar vervoer tegen de meest voordelige prijs. Naast de OV-chipkaart dienen ook nieuwe
betaalwijzen ontwikkeld en/of geaccepteerd te worden.
7. Bewaken verdere uitvoering van de OV-visie.
8. Invoering van een nieuw Tarievenhuis Oost.
9. Verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en daaraan verbonden
projecten binnen de Basismobiliteit en informatiesystemen (Waarmerk Drempelvrij).
10. Bewaken reizigersbelangen openbaar vervoer binnen aanvullend vervoer (gecombineerd met
doelgroepenvervoer).
De bovengenoemde actiepunten zullen voor het ROCOV leidend zijn bij het behandelen van
voorstellen van zowel de vervoersautoriteiten als de vervoerders.
Concreet betekent dit dat de speerpunten vanaf 2017 zijn:
1. Kritisch volgen van de verdere uitwerking van de OV-visie door de provincie en de regio’s.

Eventuele deelname aan de Ontwikkelteams.
2. Kritisch volgen van het reilen en zeilen van de nieuwe systemen Doelgroepenvervoer, met
speciale aandacht voor de OV-component daarvan.
3. Realiseren van een nieuw Tarievenhuis Oost.
4. Voorbereid zijn op de komende aanbestedingen die vanaf dit jaar (2017) met de eerste
verkenningen van start zullen gaan. Het is daarbij van belang dat het ROCOV tijdig de
beschikking krijgt over de bijbehorende stukken en informatie.
5. Toegankelijkheid van zowel het in te zetten materieel als de haltes (inzet lage vloerbussen en
ophogen haltes). Ook toegankelijkheid informatievoorzieningen behoort hiertoe.
6. Realiseren van voorzieningen w.o. stallingplaatsen voor fietsen bij bushaltes (knooppunten)
en treinstations.
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7. Bevorderen van het inrichten van knooppunten van OV, die dienen te beschikken over
gesloten, verwarmde ruimten met bijbehorende voorzieningen, zoals bv. toiletten, Wifi, etc.
8. Intensivering van de samenwerking met de ROCOV’s in Oost alsmede de overige ROCOV ’s in

de aangrenzende provincies.
Voor het ondersteunen van de werkgroepen (4 vaste en 2 ad hoc), het bewaken en regisseren van de
speerpunten alsmede het helpen organiseren van excursies en OV-cafés wordt uitgegaan van een
professionele ondersteuning op basis van gemiddeld 14 uren per week.

Werkwijze
Het ROCOV Gelderland vult haar rol in op basis van het in november 2009 op verzoek van de
Provincie Gelderland en de toenmalige Stadsregio Arnhem Nijmegen uitgebrachte rapport door
bureau Oopen, waarin suggesties zijn opgenomen voor een sterkere inhoudelijke taakinvulling
alsmede intensivering van de werkzaamheden. Helaas heeft de provincie tot op heden de daarbij
behorende financiële vertaling naast zich neergelegd.
Gelet op de forse veranderingen die met de uitwerking van de door de provincie Gelderland
uitgebrachte OV-visie beoogd worden, zal de intensiteit van de werkzaamheden van het ROCOV
aanmerkelijk toenemen, hetgeen gevolgen zal hebben voor de secretariële- en adviesondersteuning
van de leden. De uitwerking hiervan is opgenomen in de paragraaf Financiën.
Teneinde heldere afspraken vast te leggen over de wijze van overleg plegen en advisering op
adviesaanvragen zal opnieuw een convenant gesloten worden met het College van Gedeputeerde
Staten van de Provincie Gelderland. Ditzelfde geldt voor de vervoerders die in de provincie belast zijn
met het uitvoeren van de verworven vervoersconcessies en in mindere mate met de Nederlandse
Spoorwegen.

Organisatie
Per 1 januari 2017 beschikt het ROCOV over vier vaste en twee ad hoc werkgroepen.
Vaste werkgroepen zijn:
1. Infra, Netwerk en Dienstregelingen;
2. Concessiebeheer en tarieven;
3. Spoor;
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4. Toegankelijk Aanvullend Openbaar Vervoer.
De ad hoc werkgroepen zijn:
5. OV-visie;
6. PR en Communicatie.
Het ROCOV is voornemens in 2017 een aparte werkgroep voor- en natransport in te stellen. Deze
gaat zich bezighouden met het reisgedeelte naar en van de OV-haltes/-stations.
De Vereniging ROCOV Gelderland bestaat uit aangesloten consumentenorganisaties die
vertegenwoordigers afvaardigen naar de plenaire vergaderingen en tevens deelnemen aan een of
meerdere werkgroepen. Het merendeel van de afgevaardigden zijn vrijwilligers die over veel ervaring
in het openbaar vervoer beschikken. Voor het geven van adviezen en om als gesprekspartner te
kunnen fungeren met concessieverleners en -houders behoeven zij wel enige professionele
ondersteuning. In dit verband is er veel aandacht voor scholing en opleiding die (na opheffing van de
Stichting OPC) door Rover georganiseerd worden.
Daarnaast wordt steeds vaker een beroep op het bestuur van het ROCOV gedaan om overleg te
plegen met de politiek zoals met Provinciale Staten, besturen van de aangesloten organisaties
alsmede ROCOV’s in aangrenzende regio’s. Bovendien wordt verwacht dat de voorzitter c.q. het
bestuur het ROCOV vertegenwoordigt bij congressen en symposia alsmede deelneemt aan
workshops. Tot slot doen ook de media in Gelderland steeds vaker een beroep op het bestuur om de
opvattingen van het ROCOV te ventileren.
Om de bekendheid van het ROCOV te vergroten is een speciale werkgroep PR en Communicatie in
het leven geroepen, met als doelstelling de communicatie van de vereniging met haar stakeholders,
leden en anderen te verbeteren.
Teneinde de gestelde doelen te kunnen realiseren en zowel de afgevaardigden als het bestuur te
ondersteunen beschikt het ROCOV over professionele begeleiding. Deze ondersteuning omvat naast
de secretariële werkzaamheden ook meer inhoudelijke voorbereiding van adviezen. Ook behoort
hiertoe het voorbereiden van en na besluitvorming af te werken middels het uitbrengen van
adviesbrieven, persberichten, organiseren van OV-cafés, excursies en het houden van onderzoeken.
Het inschakelen van goede professionele ondersteuning verlaagt de werkdruk van de afgevaardigden
en zorgt tevens voor een verbetering van het kennis- en vaardigheidsniveau.
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Public Relations/Voorlichting
Naast de uitgifte van gedrukt promotiemateriaal zoals flyers, notitieblocs en mappen, wordt ook elk
jaar een jaarkalender opgesteld en op ruime schaal verspreid onder de vaste relaties en alle
gemeenten in Gelderland.
Het ROCOV maakt tevens gebruik van zgn. Social Media, in de vorm van Facebook en LinkedIn. De
website www.rocovgelderland.nl is in 2016 gemoderniseerd en blijkt steeds meer bekend en bekeken
te worden.
Voor zover relevant zal het ROCOV persberichten uitgeven om haar standpunt uit te dragen en op
ruime schaal bekend te maken.

Samenwerking ROCOV ’s Regio Oost
Op initiatief van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel heeft er een onderzoek
plaatsgevonden naar een intensievere samenwerking c.q. fusie van de ROCOV ’s in de drie
genoemde provincies. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot het besluit van de huidige
vier ROCOV ’s om de reeds enige jaren bestaande samenwerking te intensiveren.
Dit betekent dat naast uitbreiding van de reguliere vier bestuurs-overleggen ook werkgroepen worden
ingesteld. Zo zijn er al werkgroepen actief op het terrein van tarieven en spoor, terwijl ook op het
terrein van dienstregeling, concessiebeheer en basismobiliteit overleggen zullen starten.
Deze verdergaande vorm van samenwerking in Regio Oost vergt extra capaciteit voor secretariële
ondersteuning alsmede taken op het terrein van advisering. Hierover zullen in het voorjaar van 2017
nadere afspraken met de provincie worden gemaakt.

Financiën
De reguliere toename van activiteiten betekent wel dat de huidige ondersteuning van het ROCOV,
gebaseerd op gemiddeld 12 uren per week, niet toereikend zal zijn en uitgebreid zal moeten worden
tot 14 á 16 uren. In de bijbehorende meerjarenbegroting, weergegeven in bijlage 3, is een indicatie
opgenomen van het kostenplaatje dat gemoeid zal zijn met het realiseren van dit beleidsplan.
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Hierbij is een onderscheid gemaakt in de reguliere apparaatskosten en zgn. projectkosten benodigd
voor het uitvoeren van speciale projecten (bv. het houden van OV-cafés, excursies) en onderzoeken.
Bovendien zal extra aandacht aan de naamsbekendheid van het ROCOV worden besteed. Daarvoor
bestaat reeds een toegankelijke website. Daarnaast zullen nieuwe vormen van media worden ingezet.
Voor het kunnen verwezenlijken van bovengenoemde voornemens en het kunnen aangaan van
verplichtingen zal de provincie wederom een subsidietoekenning voor minimaal een periode van vier
jaar moeten doen. Door het voor het ROCOV mogelijk te maken een eigen vermogen op te bouwen,
kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen.

Apeldoorn, januari 2017
Ben Mouw
Voorzitter ROCOV Gelderland
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Bijlage 1. Overzicht aangesloten organisaties en leden
Organisaties ROCOV
AKKU
AKKU
AKKU
DKK Gelderland
DKK Gelderland
Fietsersbond Gelderland
Fietsersbond Gelderland
JongAchterhoek
Onafhankelijk
Onafhankelijk
Onafhankelijk
Rover
Rover
Rover
Rover
SBOG
SBOG
SBOG
Verenigde Studenten Arnhem
Voorzitter ROCOV
Wandelnet
Zorgbelang Gelderland
Zorgbelang Gelderland
Zorgbelang Gelderland

dhr./mevr.
de heer
de heer
mevrouw
mevrouw
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
mevrouw
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
mevrouw
de heer
de heer
de heer
mevrouw
de heer
de heer

voorletters
W.
M.
E.
T.
W.
A.
G.
N.
Th.
L.
H.T.M.
R.
R.
J.
H.G.J.
H.
A. J.
T.H.M.
M.
G.J.
K.
Y.
P
S.

voornaam
Wouter
Matthieu
Elske
Tinie
Willy
André
Gerke
Nick
Theo
Leni
Henk
Robin
Ronald
Hans
Gerrit
Henk
Albert Jan
Thérès
Maarten
Ben
Kees
Yvonne
Piet
Simon

achternaam
Mrofcynski
Neet
Tjepkema
te Dorsthorst
Waalderbos
Klomp
Mekkes
Menke
Arnoldus
Davidse-Jonkman
Derks
Cremers
Krens
Schmal
Wijers
Kuiper
Nossent
Wieland-Ruth
Venhovens
Mouw
Zwaan
van Geel
den Duijf
de Waal

Stand van zaken december 2016
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Bijlage 2. Artikelen Wet en Besluit Personenvervoer 2000
Artikel 27
1.

Voordat een concessie wordt verleend of gewijzigd, vraagt de concessieverlener advies aan consumentenorganisaties, die voldoen aan bij algemene
maatregel van bestuur gestelde voorwaarden, over de aan de concessie te
verbinden voorschriften.

2.

de concessieverlener stelt de consumentenorganisaties in de gelegenheid met
hem overleg te voeren voordat advies wordt uitgebracht.

3.

het advies, bedoeld in het tweede lid, wordt gevraagd op een zodanig tijdstip
dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het voornemen

4.

de consumentenorganisaties worden door de concessieverlener zo spoedig
mogelijk in kennis gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies
gevolg wordt gegeven.

Artikel 31
1.

de concessiehouder vraagt tenminste eenmaal per jaar advies aan
consumentenorganisaties die voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur
gestelde voorwaarden, over de door de concessiehouder voorgenomen wijziging van
een dienstregeling, het tarief en overige in de concessie geregelde onderwerpen.

2.

bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de aard van
onderwerpen als bedoeld in het eerste lid.

Uitwerking van het gestelde in artikel 31 vindt plaats in artikel 33 van het Besluit Personenvervoer,
waarvan de tekst als volgt luidt:
1.

De onderwerpen, bedoeld in artikel 31, derde lid, van de wet waarover de concessiehouder krachtens de concessie ten minste eenmaal per jaar advies vraagt aan
consumentenorganisaties als bedoeld in artikel 31 van dit besluit betreffen, voor
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zover de concessiehouder ten aanzien van die onderwerpen maatregelen heeft
getroffen:
a. de uitvoering van de dienstregeling;
b. de wijze waarop de concessiehouder de reiziger informeert over de dienstregeling en de
tarieven;
c.

de vervoervoorwaarden waartegen openbaar vervoer wordt verricht;

d. de modellen van vervoerbewijzen die de concessiehouder uitgeeft;
e. de wijze waarop en de mate waarin vervoerbewijzen verkrijgbaar zijn gesteld;
f.

de wijze waarop reizigers de prijs van het vervoerbewijs kunnen voldoen;

g. de voorzieningen die de concessiehouder treft ten aanzien van de toegankelijkheid van
het openbaar vervoer voor reizigers met een handicap en
h. de voorzieningen die de concessiehouder treft ten behoeve van het waarborgen van een
verantwoorde mate van veiligheid van reizigers en van het voor hem werkzame
personeel.
2.

Voor zover de concessieverlener ten aanzien van die onderwerpen voorschriften aan de
concessie heeft verbonden en voor zover de concessiehouder ten aanzien van die
onderwerpen maatregelen heeft getroffen, is de aanhef van het eerste lid mede van
toepassing op:
a. de procedure voor de behandeling van klachten van de reiziger en de wijze waarop de
concessiehouder de reiziger hierover informeert;
b. een regeling over een vergoeding aan de reiziger in geval van vertraging in de uitvoering
van de dienstregeling en
c.

aan het publiek kenbaar gemaakte doelstellingen van de concessiehouder over de
kwaliteit van het door hem te verrichten openbaar vervoer.
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Bijlage 3. Meerjarenbegroting 2017 – 2020

BEGROTING ROCOV GELDERLAND 2017-2020

Kostenpost
Bureaukosten
Secretariële kosten
Automatiseringskosten
Kosten accountant
Onkostenvergoeding leden
Bankkosten
Bankrente
Kosten voorzitter
Bestuurskosten
Representatie
Vertegenwoordiging ROCOV
Overige kosten
Advieskosten
Excursies
Kosten OV – cafés
Kosten onderzoeken
Kosten opleiding
Kosten PR en communicatie
Totaal

Begroting
2017
0
50.000
1.000
2.000
23.000
200
-300
6.900
3.000
1.000
7.000
1.000
0
3.000
6.000
7.000
3.000
2.000
115.800

Begroting
2018
0
51.000
2.000
2.000
23.500
200
-300
7.200
3.100
1.000
7.250
1.000
0
3.100
6.000
7.000
3.100
2.000
119.150

Begroting
2019
0
52.000
2.000
2.000
24.000
250
-300
7.200
3.200
1.100
7.500
1.100
0
3.200
6.000
8.000
3.200
2.100
122.550

Begroting
2020
0
53.000
2.000
2.000
24.500
250
-300
7.500
3.300
1.100
7.750
1.200
0
3.300
6.000
8.000
3.300
2.100
125.000

Alle bedragen zijn in euro's
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