Symposium
Wat brengt de toekomst van het openbaar vervoer ons?
Een zoektocht naar het ov van de toekomst
13 oktober 2017 te Arnhem
13:30 – 17:00 uur
Georganiseerd door ROCOV Gelderland

Inleiding
Op 16 februari 2017 bestond de Vereniging Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar
Vervoer in Gelderland tien jaar. Daarvoor was al tien jaar het Platform OV Gelderland actief. Een
goede reden om bij dit jubileum stil te staan door middel van een symposium met daarbij een blik
gericht op de toekomst van het openbaar vervoer en de gevolgen daarvan voor de regio en de
reiziger.
Aan het symposium werd medewerking verleend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, GS
van Gelderland, Technische Universiteit Delft, de Nederlandse Spoorwegen, ProRail en de regionale
vervoerbedrijven Arriva, Connexxion/Hermes en Keolis Nederland (Syntus). Bijna 130 personen
woonden het symposium bij, zowaar een grote belangstelling.
Dagvoorzitter Mark Maartens trapte af met de vraag aan de voorzitter van het ROCOV Gelderland,
Ben Mouw, wat volgens hem de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen tien jaar zijn geweest
voor het ROCOV. Hoogtepunten waren volgens Ben Mouw: de aanpassing van de wijze waarop de
Veluwelijn tussen Apeldoorn en Zwolle wordt uitgevoerd, de tariefintegratie binnen Oost-Nederland
(Tarievenhuis Oost) en de bijsturing van vraagafhankelijke vervoersystemen waardoor Kolibrie en
Nachtvlinder deels zonder reservering gebruikt kunnen worden door reizigers. Het dieptepunt werd
gevormd door de afschaffing van de sterabonnementen waarmee de reizigers in deze regio een
reisproduct verloren dat eenvoudig over concessiegrenzen heen geldig was. Het thema van het
symposium is bewust gekozen volgens Ben Mouw; we willen weer tien jaar vooruit kijken.

In de zoektocht naar het ov van de toekomst geeft Marc Maartens een achttal vertrekpunten:
1. Er wordt steeds meer in termen van mobiliteit gedacht en minder in specifiek openbaar
vervoer (Mobility as a Service); het bieden van ketenoplossingen
2. Er komen nieuwe vormen van mobiliteit wanneer sprake is van een kleine vervoervraag;
meer vraaggericht dan aanbod gestuurd
3. Er komen snellere verbindingen tussen de economische kerngebieden
4. In stedelijke regio’s wordt het OV versterkt
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5.
6.
7.
8.

Regionale centra behouden verbindingen met de grote steden
Het openbaar vervoer zal verder verduurzamen
Er komt steeds meer aandacht voor innovaties
Men gaat slimmer samenwerken om van deur tot deur reizen te kunnen blijven financieren.

Blok 1: OV-toekomstbeeld 2025 en 2040 en de gevolgen voor de regio
In dit blok aandacht voor het OV-toekomstbeeld in de nabije (2025) en verdere toekomst (2040). In
een pitch van maximaal tien minuten boden Heidi Boussen (ministerie IenM), Roger van Boxtel (NS),
Pier Eringa (ProRail) en Anne Hettinga (Arriva) ons een blik in de toekomst. Wijnand Veeneman gaf
daarop een reflectie. Ook gedeputeerde Conny Bieze reageerde op de naar voren gebrachte beelden.
Alle sprekers feliciteerden de Vereniging ROCOV Gelderland met haar 10-jarig jubileum.
Heidi Boussen (ministerie IenM)
In de steden komt door de sterke groei de mobiliteit steeds meer onder druk te staan. Daarom werkt
IenM aan het versterken van het OV binnen stedelijke regio’s en aan het versnellen van het OV
tussen stedelijke regio’s. Daartoe wordt de regio Arnhem Nijmegen gerekend. Ook in het onlangs
bekend geworden nieuwe regeerakkoord komt mobiliteit centraal te staan en wordt naar brede
mobiliteitsoplossingen gekeken.
In dunbevolkte gebieden dreigt door achterblijvende vraag de betaalbaarheid van het OV in gevaar te
komen. Daar zal een omslag naar vraaggerichte en flexibele vervoersystemen moeten gaan
plaatsvinden. Of dat via “de markt” of d.m.v. aanpassing van concessies kan worden gerealiseerd is
nog even de vraag.
In de toekomst zal de overheid vooral oog moeten blijven houden voor het borgen van publieke
belangen, maar ook aanpassing van regelgeving en innovaties in concessies de ruimte moeten geven.
De regiefunctie m.b.t. mobiliteitssystemen ziet zij niet bij de centrale overheid liggen. Wel kan er
meer in gemoderniseerde concessies geregeld worden, waarbij tevens gedacht moet worden aan
uitbreiding van de rol van de ROCOV’s, zodat deze kunnen gaan adviseren over aanvullende
vervoersystemen en niet alleen over openbaar vervoer.
Roger van Boxtel (Nederlandse Spoorwegen)
NS draagt naast hoogfrequent spoor ook zorg voor van deur tot deur vervoeroplossingen. Vandaar
dat NS investeert in o.a. deelfietsen en -auto’s. De opvolger van regiodirecteur Ineke van Gent, welke
binnenkort bekend wordt gemaakt, krijgt de opdracht mee veel aandacht te geven aan de van deur
tot deur vervoersystemen.
De introductie van hoogfrequent spoor op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven is een hele
klus. De afgelopen jaren is de infrastructuur daarop aangepast. Naast dit traject wordt ook gewerkt
aan het traject Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Nijmegen. Dit moet voor 2025 gereed zijn voor elke 10
minuten een IC. Naast werkzaamheden aan de stations Driebergen-Zeist, Ede-Wageningen en
Nijmegen, moet hiervoor ook seinoptimalisatie plaatsvinden.
Helaas kan de frequentieverhoging van de IC’s problemen met zich meebrengen voor regionale
spoorverbindingen, zoals slechtere aansluitmogelijkheden. Tiel en Geldermalsen zijn daar
voorbeelden van. NS wil graag meewerken aan oplossingen hiervoor, maar krijgt daarvoor vanuit
Den Haag niet voldoende financiële middelen. Van Boxtel wil daarom graag met regionale overheden
samenwerken om oplossingen toch van de grond te krijgen. De nieuwe regiodirecteur krijgt mede als
taak regionale samenwerking van de grond te tillen. De nieuwe treinen die NS heeft besteld kunnen
200 km/uur rijden. Het is de bedoeling dat dit tot kortere reistijden tussen de knooppunten gaat
leiden. Dit maakt het mede mogelijk dat er op bepaalde trajecten meer sprinters kunnen gaan rijden.
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Anne Hettinga (Arriva)
Anne Hettinga betreurt het ten zeerste dat “spoorboekloos reizen” tussen Amsterdam en Eindhoven
voor de regionale reizigers niet opgaat. De dienstregeling van 6 IC’s en 4 sprinters is niet goed op
elkaar af te stemmen, waardoor haarscheurtjes in het totale OV-netwerk ontstaan. Dit kan weer
gevolgen hebben voor het hoofdrailnet, omdat het regionale spoor een belangrijke aan- en
afvoerfunctie heeft voor dat hoofdrailnet. Als voorbeeld van verslechtering noemt hij de overstap in
Tiel die toeneemt van 4 tot 23 minuten. Hij vreest dat de vervoergroei die nu op de Betuwelijn is
gerealiseerd in één klap weer teniet wordt gedaan. Helaas is het elke 10 minuten laten rijden van
regionale treinen erg duur, maar daarmee zou het spoorwegnet wel weer een geheel kunnen
worden.
Volgens de heer Hettinga is er in de sector voldoende geld beschikbaar om problemen zoals in Tiel op
te lossen. Alle partijen moeten dan wel de bereidheid hebben om daarin gezamenlijk te investeren.
Hij is er een voorstander van om aanleg en onderhoud van de infrastructuur onder te brengen bij de
vervoerbedrijven.
Hij voelt niet veel voor de terugkeer van de sterabonnementen. Hij zoekt liever naar modernere
oplossingen, zoals één kaart voor alle vervoersystemen en single check-in check-out per reis.
In het regeerakkoord is een passage opgenomen dat regionale vervoerders ook mogelijkheden
krijgen op het hoofdrailnet. Daar is hij een voorstander van. Daar staat tegenover dat NS ook weer
mag meedingen naar regionale spoorverbindingen.
Pier Eringa (ProRail)
Pier Eringa is van mening dat we in Nederland trotser mogen zijn op het spoorvervoer; het is
frequent, veilig en betrouwbaar en wordt met betrekkelijk weinig geld in stand gehouden. Nergens in
Europa wordt het spoorwegnet zo druk bereden als in ons land. Spoor is niet geschikt om het
platteland te ontsluiten; daarvoor zijn aansluitende en aanvullende vervoersystemen nodig.
Personen die op het platteland gaan wonen moeten ook accepteren dat de vervoervoorzieningen
daar beperkter zijn.
Spoor is volgens Pier Eringa duur maar tevens zeer duurzaam. Om de effectiviteit van de
spoorinfrastructuur te verhogen werkt ProRail aan meer treinen op het spoor, zodat de infra beter
benut wordt. De rijksoverheid heeft momenteel meer oog voor de grote steden. Hij raadt de regio
daarom aan vooral aan slimme oplossingen te werken: beperkte aanpassingen die veel rendement
opleveren en effectief zijn. De regio moet zorgen voor goed aansluitende vervoermogelijkheden naar
en van de stations, zoals fietsvoorzieningen.
Uit milieuoogpunt ziet hij dieseltreinen het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Op de vraag of
Amsterdam-Nijmegen de tweede PHS-as wordt die wordt aangelegd wil hij geen antwoord geven: die
afweging wordt in Den Haag gemaakt. Overigens vindt hij hoogfrequent alleen niet zaligmakend; ook
verhoging van de snelheid kan bijdragen aan versterking van de positie van de trein. Op de vraag uit
de zaal waarom ProRail zoveel wissels weghaalt, waardoor bijsturing van de treindienst lastiger
wordt, geeft Pier Eringa aan dat waar mogelijk wissels weggehaald worden om daarmee het aantal
storingen te verminderen. Wel geeft hij toe dat dat proces in Utrecht en Zevenaar te drastisch is
geweest. Daar wordt lering uit getrokken. Wellicht dat wissels in Zevenaar worden teruggeplaatst.
Wijnand Veeneman (TUDelft)
In zijn reflectie geeft Wijnand Veeneman aan het openbaar vervoer een warm hart toe te dragen. Hij
reist veel en merkt tot zijn verbazing dat het OV in veel gevallen sneller is dan de auto.
De start van de aanbestedingen, zo rond het jaar 2000, verliep regelmatig in een ruzieachtige sfeer
tussen de vervoerbedrijven. Concurrentie was voor hen nog een vreemde zaak. Tegenwoordig merkt
hij een kentering. Er wordt samengewerkt waar het kan met als doel middels slimme oplossingen een
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goed mobiliteitssysteem tot stand te brengen dat een bijdrage kan leveren aan betere
bereikbaarheid en meer vervoermogelijkheden voor de reiziger.
Hij merkt bij de voorgaande sprekers enige huiver over de verdeling van de financiële middelen
vanuit Den Haag. Spannende projecten als PHS scoren daar beter dan een passeerspoortje in de
regio. Voor de regio kan zoiets echter van groot belang zijn; daar zou men in Den Haag meer oog
voor moeten hebben. Hij verwoordt dat in twee aanvullende termen: naast infrastructuur en MaaS
dienen “infrastructuurtjes” en “MaaSjes” een plek in het vocabulaire van politici te krijgen.
Conny Bieze (GS Gelderland)
Op verzoek van Marc Maartens gaat Conny Bieze in op de vraag hoe de provincie Gelderland aankijkt
tegen de naar voren gebrachte toekomstontwikkelingen.
Zij betreurt de gevolgen van PHS voor het regionaal spoor, met name de verslechterde aansluitingen
in Tiel en Geldermalsen, maar ook in Rhenen. Zij is er voorstander van dat alle partijen samen naar
effectieve oplossingen zoeken en deze ook weten te realiseren.
De provincie is betrokken bij de voorbereiding van PHS op het traject Amsterdam-Nijmegen. Hiervan
kan ook de ICE naar/van Duitsland profiteren, waarmee deze verbinding een stimulans krijgt. De
provincie draagt bij aan de ombouw van de stations Nijmegen en Ede-Wageningen. Zij hoopt dat alle
eerder toegezegde budgetten beschikbaar blijven. Zij merkt dat de regio niet altijd aan bod komt bij
de verdeling daarvan. Ook ziet zij dat er in de toekomst vanuit Den Haag meer geld naar wegen dan
naar spoor gaat. De provincies in het oosten van Nederland (van Groningen tot Limburg) werken
samen aan concrete plannen om het openbaar vervoer te verbeteren en samen een vuist te maken
richting Den Haag. Investeringen in het regionale spoor dienen volgens haar in eerste instantie om de
dienstregeling robuuster te maken en vooralsnog niet om de frequenties te verhogen naar 6 treinen
per uur.
Conny Bieze heeft veel waardering voor het ROCOV Gelderland en het werk dat de vele vrijwilligers
daarvoor verrichten. Natuurlijk zijn de adviezen niet altijd in overeenstemming met de ideeën van de
opdrachtgever, maar ze houden daarmee de provincie wel scherp.

Na de pauze ontvangt Ben Mouw uit handen van Ineke van der Werf, directeur van Rover, het eerste
exemplaar van het nieuwe “rode boekje”: Handboek reizigersinspraak. Het boek bevat veel
informatie en praktische tips die leden van de ROCOV’s ondersteunen bij het uitvoeren van hun
adviserende werkzaamheden. Ook voor vervoerbedrijven en opdrachtgevers (provincies) is het een
interessant naslagwerk.
Blok 2: OV-visie Gelderland en veranderingen voor de reiziger
In dit blok verschuift de aandacht naar de OV-visie van de provincie Gelderland en de daaruit
voortkomende veranderingen voor de reizigers. Binnen de OV-visie wordt meer gedacht vanuit
knooppunten dan vanuit lijnen. De ontwikkeling van een Vastnet, een Flexnet en Stadsnetten
vormen een belangrijk onderdeel van de OV-visie.
Michiel Cusell (Arriva Oost-Nederland), Juul van Hout (Connexxion/Hermes) en Jeroen Suurmond
(Keolis Nederland; sinds kort de nieuwe naam voor Syntus) kregen ieder vijf minuten om hun kijk op
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dit onderwerp aan het publiek te presenteren. Namens de provincie Gelderland reageerde Marieke
Kassenberg (projectleider Aanbestedingen) op de stellingnames van de vervoerbedrijven.
Michiel Cusell (Arriva Oost-Nederland)
De OV-visie van de provincie Gelderland vindt hij een ambitieus plan. De vervoertrends die door
Arriva worden waargenomen, groei sterke lijnen in en naar de grootstedelijke regio’s en afnemende
vervoervraag op het platteland, komen overeen met de geschetste ontwikkelingen zoals die in de
OV-visie zijn opgenomen. Niet overal is de grote bus te handhaven. De vervoerders dienen daarop in
te spelen door flexibel te zijn in materieel, middelen en mindset; oftewel moeten overgaan tot het
ontwikkelen van nieuwe vervoerconcepten die aansluiten bij de vraag, het doen van gerichte
investeringen en het vinden van een slimme financiering daarvoor. Hij wil het ROCOV graag daarbij
betrekken. De vervoercijfers geven duidelijk weer dat met name tijdens de avonduren het aantal
reizigers veel geringer is dan tijdens de spits. Op die tijden zullen slimme en vraaggerichte
oplossingen geboden moeten worden. Inzet van een grote bus is dan veel te duur. Prioriteit wil hij
leggen bij treinverbindingen en de drukke bus-corridors. Daaromheen kunnen dan “MaaSjes-achtige”
vervoersystemen ontwikkeld worden. Zo gaat Arriva in Gelderland een deelfietsenproject opzetten
dat zich vooral op toeristen gaat richten. Michiel vindt het een goede ontwikkeling als de ROCOV’s
ook een adviesfunctie krijgen over dergelijke deelsystemen.
Juul van Hout (Connexxion/Hermes)
Zelfs in stedelijke gebieden als Arnhem en Nijmegen is volgens Juul van Hout het aantal reizigers ’s
avonds en tijdens delen van weekenddagen beduidend lager dan tijdens de spits. Hermes zou op die
momenten graag het aantal vaste ritten willen terugbrengen en als alternatief Breng flex willen
aanbieden.
Connexxion/Hermes heeft drie grote ambities m.b.t. het openbaar vervoer: verdere verduurzaming
van het materieel, inzet van autonome voertuigen (zonder chauffeur) en verdere ontwikkeling van
Breng flex. Deze laatste ontwikkeling wordt helaas afgeremd door de provincie en de grote
gemeenten in de regio. De reacties vanuit de zaal op Breng flex zijn wisselend. Het is een mooi
systeem, maar het mag niet te zeer ten koste gaan van het reguliere OV. In vergelijking met het
reguliere OV is het tarief van 3,50 euro per rit duur. Aan de andere kant vermoedt een aanwezige dat
het tarief voor een dergelijke dienst niet kostendekkend is en eerder 10-15 euro per rit zou moeten
zijn. Van Hout meent dat het tarief tijdens de testfase van de pilot nog beperkt moet blijven; ook in
2018 zal het 3,50 per rit blijven. Daarnaast zullen alle partijen moeten accepteren dat er in alle
gevallen geld bij moet; ook het reguliere OV is niet kostendekkend. Breng flex kan een goede
oplossing zijn voor efficiënter omgaan met de beschikbare financiële middelen tijdens de stille uren.
Breng flex beschikt over rolstoeltoegankelijke busjes (bij reserveren aangeven dat men met rolstoel
reist). Een samensmelting van Breng flex met regiotaxi (OV-ritten uitgevoerd met busjes van het
doelgroepenvervoer) zou tot een verdere kostenbesparing kunnen leiden. In de nabije toekomst zal
Hermes de mogelijkheden van abonnementen voor Breng flex nader onderzoeken.
Jeroen Suurmond (Keolis Nederland)
Sinds begin oktober 2017 is de naam Syntus vervangen door Keolis Nederland. Wel blijft daarnaast
de naam Syntus Gelderland tot het einde van de lopende concessie Veluwe in gebruik.
Veranderingen zijn volgens Jeroen Suurmond hard nodig om het OV als vervoersysteem overeind te
houden. De OV-visie van de provincie speelt daarop in. Ook de consument is aan het veranderen en
steeds meer gericht op gemak. Daar zal het toekomstige OV rekening mee moeten houden. Men wil
snel kunnen reizen en dat op momenten die men zelf wenst.
Voor de regionale trein en de zware bus-corridors is dat goed te regelen, maar voor rurale gebieden
ligt dat veel moeilijker. Momenteel ontstaan diverse lokale initiatieven, maar er zijn ook dorpen waar

5

niets van de grond komt. Daar ligt volgens Jeroen Suurmond mede een taak voor de
vervoerbedrijven, samen met de overheden. Van de lokale systemen is in 9292 meestal geen
reisinformatie te vinden; dit in tegenstelling tot Kolibrie (en Nachtvlinder) die wel daarin zijn
opgenomen. Van alle vervoersystemen moet reisinformatie verkregen kunnen worden. Door de regie
over alle vervoersystemen bij de vervoerbedrijven te leggen ontstaat er de benodigde samenhang.
Marieke Kassenberg (provincie Gelderland)
Zij heeft niet veel gehoord waarmee ze het niet eens is. De provincie denkt veel na over de
bereikbaarheid, niet alleen van de grote steden, maar ook daarbuiten. Daartoe rekent zij veel
mobiliteitsdiensten die niet onder de noemer OV zijn te scharen, maar wel van belang zijn voor
ontsluiting van delen van Gelderland. Ook deze diensten wil de provincie faciliteren, omdat zij
voorzien in een mobiliteitsvraag. De regie daarover moet zodanig georganiseerd worden dat de
reiziger zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt in zijn reisbehoeften. Daarnaast moeten de reisdata van
alle systemen ontsloten worden.
De OV-visie heeft echter vooral betrekking op lijngebonden OV. Binnenkort gaat een nieuwe ronde
van aanbestedingen van start. Samen met de provincies Overijssel en Flevoland wordt gestudeerd op
een andere concessie-indeling en invulling daarvan (welke vervoersystemen daarin zouden moeten
worden opgenomen). Indien een vervoersysteem zichzelf kan bedruipen (geen subsidie krijgt) zal dit
veelal buiten een concessie vallen. Zorg blijft dan wel het verkrijgen van reisinformatie en
afstemming met het overige vervoer.
Momenteel zijn gesprekken gaande met de Gelderse regio’s over vervlechting van Regiotaxi (OV
vangnet) met systemen als Breng flex.
Marc Maartens merkt op dat vervoerders vaak ieder voor zich aan het werk zijn, mede als gevolg van
de marktwerking. Waarom werken ze niet meer samen bij het bedenken van oplossingen?
Volgens Juul van Hout kan marktwerking een te intensieve samenwerking moeilijk maken. De
vervoerders delen wel steeds vaker oplossingen met elkaar die gunstig zijn voor de reizigers. Michiel
Cusell merkt op dat vervoerders wel degelijk samenwerken, maar uit concurrentieoverwegingen niet
alles met elkaar kunnen delen.
Samen waar het kan, apart waar het moet.
Terugblik en afsluiting
Ben Mouw vat de middag in enkele conclusies samen:
• Het openbaar vervoer staat veel en grote veranderingen te wachten
• In Gelderland is een handreiking vanuit NS en ProRail nodig om samen met de provincie en
regionale vervoerders problemen op het spoor op te lossen
• Invulling van het Flexnet binnen de OV-visie is nog niet duidelijk. Een samenhangend netwerk
blijft een vereiste voor een goed vervoersysteem. Als dat wegvalt komen groepen reizigers in
de problemen. Versnippering is een nieuw probleem. Er zijn nu 6 regiecentrales voor het
doelgroepenvervoer en daarnaast heeft elke vervoerder ook zijn eigen regiecentrale. Dat zijn
er veel te veel. Alle vervoersystemen moeten verder zo veel mogelijk onder één noemer
komen
De komende tien jaar wil het ROCOV Gelderland blijven werken aan zo goed mogelijk openbaar
vervoer in Gelderland. Speerpunten daarbij zijn naast frequentieverhogingen, verbetering van de
infrastructuur en zorg om de onderkant van het openbaar vervoer, vooral de ketenreis, d.w.z. de reis
van deur tot deur!.
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Hapje en drankje
Na afloop van het symposium kregen de deelnemers de gelegenheid onder het genot van een hapje
en drankje met elkaar informeel van gedachten te wisselen.
Tekenen convenanten
In de zijlijn van het symposium tekende het ROCOV Gelderland een convenant met NS en een
convenant met de vier regionale vervoerbedrijven in Gelderland. In deze convenanten geven de
wederzijdse partijen aan de komende jaren de samenwerking ten behoeve van het in stand houden
van een goed openbaar vervoer te continueren.

Quotes spreker
Voorafgaand aan het symposium was aan de sprekers gevraagd een quote over de toekomst van het
OV aan te leveren.
Heidi Boussen (plaatsvervangend directeur OV en Spoor van IenM)
"Nieuwe spelers gaan de mobiliteitsmarkt ontwrichten en de bestaande verdienmodellen van collectieve
vervoerders ondermijnen. Gedreven door data over o.a. reisgedrag weten ze mobiliteitsservices en
proposities op maat te bieden. Niet alleen in dunbevolkte gebieden, zoals wij allen hopen, maar ook (en
wellicht wel juist) in de drukke gebieden. Wie de klant aan zich bindt, heeft de markt. Zijn we toe aan nieuwe
spelregels?"

Roger van Boxtel (president-directeur van NS)
“Om ons land duurzaam, bereikbaar en economisch aantrekkelijk te houden is er een nieuw elan nodig waar
het mobiliteit betreft. Mobiliteit moét en kàn anders: slimmer, flexibeler, groener. Die nieuwe aanpak vereist
een goede samenwerking tussen de overheid en mobiliteitssector vanuit een gezamenlijke, integrale visie op
mobiliteit”

Pier Eringa (president-directeur van ProRail)
“De beste trein is een rijdende trein, die goed gevuld is”

Anne Hettinga (CEO Arriva Nederland en voorzitter FMN)
“Een markt die juiste prikkels bij bedrijven naar bovenhaalt is de beste garantie voor toekomstbestendig OV”

Wijnand Veeneman (universitair hoofddocent TU Delft)
“Deelsystemen in mobiliteit, commercieel en ideëel, zijn het gat tussen openbaar en particulier vervoer snel
aan het vullen. Vanuit het openbaar vervoer moeten we, al is het maar voor de eigen positie, die
ontwikkeling omarmen en ons gaan richten op mobiliteit en niet meer op bus, tram, metro en trein. Dat
klinkt veel makkelijker dan dat het zal zijn”

Conny Bieze (gedeputeerde mobiliteit en OV provincie Gelderland)
“We reizen steeds meer, gemakkelijker en verder weg. Ik zet me ervoor in om deze groeiende mobiliteit
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efficiënt, duurzaam en betaalbaar mogelijk te maken”

Michiel Cusell (regiodirecteur Oost Nederland Arriva)
“Mobiliteit vraagt om flexibiliteit in materieel, middelen en mindset“

Juul van Hout (directeur Hermes en regio directeur Oost van Connexxion)
“Het OV gaat in de toekomst steeds meer onderdeel uitmaken van duurzame mobiliteitsoplossingen, met
daarbij ook integratie van doelgroepenvervoer. D.w.z. grote ZE voertuigen en een robuuste dienstregeling
waar het moet, milieuvriendelijke en vraagafhankelijke systemen (op termijn zelfs autonome) waar het
kan”

Jeroen Suurmond (marketing and business director Keolis Nederland)
“De Toekomst is vandaag”

Ben Mouw (voorzitter van het ROCOV Gelderland)
“Een samenhangend en herkenbaar netwerk is een must voor de reiziger”

Marc Maartens (onafhankelijk adviseur/publicist op het vlak van verkeer en vervoer)
“Een ding weet je zeker: het wordt nooit zo als we nu denken”
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