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Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 6 juni 2018

kennis genomen hebbende van de voorjaarsnota 2018; statenstuk 2018-B3B

INGETROKKEN

constaterende dat het collegeakkoord (op hoofdlijnen) 2015-2019 spreekt over het experimenteren met
nieuwe vormen en een integrale aanpak van het openbaar vervoer, en dat op te nemen in de nieuwe
concessie (die in 2019 wordt aanbesteed);

overwegende dat, naast het regulier Openbaar Vervoer en het Publiek Vervoer, het flexibel vervoer
oplossingen kan bieden aan de onderkant van het voorzieningenniveau;

overwegende dat het gebruik van AutoMaatje voorziet in een mobiliteitsbehoefte, zoals is gebleken uit het
werkbezoek aan Witteveen voorafgaand aan de eerste editie van Drenthe in Debat;

overwegende dat uit bovenstaand werkbezoek tevens is gebleken dat er behoefte bestaat aan ondersteuning
van particuliere initiatieven op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer;

dringen er b'tj het college op aan ondersteuning te bieden aan particuliere initiatieven op het gebied van
mobiliteit, verkeer en vervoer, waarbij in ieder geval inzicht wordt geboden in de beste werkwijzen (local
best practices) zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden;

dringen er voorts bij het college op aan te onderzoeken welke bijdrage flexibel vervoer kan hebben voor de
gebiedsdekkendheid (100o/o) van het openbaar vervoer;

en gaan over tot de orde van de dag.
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TOELICHTING

Een voorbeeld van flexibel vervoer is BravoFlex, Een vervoerservice op afroep, die rijdt van halte naar halte
in Helmond. De haltes worden door de klant bepaald, Er is geen dienstregeling. Binnen een kwartier is de
bestelde bus bij de halte. Het bedrag per rit is altijd gelijk, Het werkt gemakkelijk met de app OVFlex, bellen
mag ook. Vergelijkbaar is BrengFlex in de regio Arnhem-Nijmegen. Beide vormen vallen onder Connexxion.

Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe
onkostenvergoeding. Doordat de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis
beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoerservice opzetten,
Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de
reden dat de ANWB deze vervoerservice heeft opgezet.

Hoewel het hier gaat om commerciële instellingen, blijkt wel dat er veel nieuwe mogelijkheden zijn voor
vervoer in aanvulling op het bestaande ov-netwerk. Ook wanneer particuliere initiatieven ontplooit worden
verdient dat ondersteuning door de provinciale overheid, Inwoners die iets willen ontwikkelen op dit vlak
ervaren niet zelden een informatieachterstand, zeker wanneer zij aan tafel zitten met deskundigen van het
OV-Bureau,

De provincie kan in ieder geval de lokale initiatieven in kaart brengen, zodat de beste werkwijzen gedeeld
worden. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Zo kunnen inwoners, die zich inzetten
voor de leefbaarheid van hun dorp, hun tijd besteden aan wat wél werkt.


