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--------------- Oorspronkelijk bericht --------------- 
Van: Will Gerbers [willgerbers@freeler.nl] 
Verzonden: 28-9-2015 9:43 
Aan: post@drenthe.nl 
Onderwerp: reactie van Rover op de stadsdienstplannen van Hoogeveen en Meppel 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij stuur ik u de reactie van Rover (de vereniging Reizigers Openbaar Vervoer) op de plannen van Hoogeveen en
 Meppel met hun stadsdiensten. Zou u deze reactie door willen sturen aan de gedeputeerde de heer H.Brink en de 
leden van Provinciale Staten? B.v.d. 

Met vriendelijke groet, 

Will Gerbers 
Rover-Drenthe

mailto:post@drenthe.nl
mailto:Statengriffie@drentsparlement.nl
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Landelijke werkgroep Krimp


Ellertstraat 10






Postbus 2132


7848 AW  SCHOONOORD




3800 CC  AMERSFOORT

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Meppel


Aan de leden van de gemeenteraad van Meppel


Postbus 501


7940 AM  MEPPEL


onderwerp: nieuwe stadsdienstplannen Meppel


Schoonoord, 28 september 2015 


Geachte heer, mevrouw,


De Landelijke werkgroep Krimp van Rover (de vereniging Reizigers Openbaar Vervoer) en de afdeling Rover-Drenthe vinden het verstandig dat de gemeente is gaan nadenken over de samenwerking tussen doelgroepenvervoer en gewoon Openbaar Vervoer (OV). Het plan is toegespitst op de locale situatie. De uitgaven aan vervoer lijken te kunnen worden aangepast aan het verminderde beschikbare budget, zonder dat vervoer helemaal wegvalt. Het regelmatig herindiceren voor doelgroepenvervoer kan zelfstandigheid bevorderen en kostenbesparend werken.


Voor Rover is belangrijk dat Openbaar Vervoer aantrekkelijk, betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen en goed toegankelijk voor reizigers met een beperking, met daarnaast een goede informatievoorziening, een eenduidig landelijk tariefsysteem met één kaartsoort en eenvormige benamingen. 


Tot onze verbazing lijkt in Meppel de last mile reiziger niet genoemd. De reiziger die van elders komt en in Meppel naar bijvoorbeeld zijn zus in een verpleeghuis wil. Hij verwacht zijn reis te kunnen plannen via 9292 en verwacht een goed informatiebord ter plaatse. Hij neemt zich voor te betalen met zijn OV chipkaart. Kan dat in het Meppelse plan?


Ook een reiziger uit Drenthe zelf die met de bus uit bijvoorbeeld Ruinen of Nijeveen komt, moet niet opnieuw het opstaptarief moeten betalen.


Rover vindt het essentieel dat in heel Nederland, dus ook in Meppel, betalen met het landelijke OV kaartje, de OV chipkaart, mogelijk moet zijn; naast het incidenteel kunnen kopen van een kaartje bij de chauffeur. 


De gedachte dat het met de OV chipkaart niet mogelijk zou zijn tussen twee haltes in- of uit te stappen is onjuist. Tot het afroepen / voorbijrijden van de volgende halte hanteert de OV chip apparatuur de vorige halte als tariefpunt. Wanneer iemand halverwege de haltes Narcisstraat en Tulpstraat instapt, zal het tarief met de OV chipkaart gerekend worden vanaf de Narcisstraat.

Studenten met hun OV chipkaart  is een grote niet genoemde groep reizigers. Met hun kaart verwachten studenten overal in Nederland met het OV te kunnen reizen. Hetzelfde geldt voor scholieren die op een abonnement reizen. Het kan niet zo zijn dat zij “gratis” met de streekbus in Meppel mee kunnen, maar voor de stadsbus extra moeten betalen, immers zij hebben betaald voor vervoer in Meppel.


Het niet openstellen of ontmoedigen van een OV vervoersvorm voor bepaalde groepen reizigers zou kunnen leiden tot het wegvallen van de financiële bijdrage vanuit het OV bureau. Het is dan niet meer voor iedereen toegankelijk Openbaar Vervoer.


Rover prijst het eerst analyseren van de gevraagde vervoersbewegingen. Dat leidt tot een efficiënte inzet. Het om en om linksom of rechtsom rijden van een lus raden wij af, dat geeft verwarring. Geef de bus geen vreemde naam. Noem een bus waarvoor de reiziger per telefoon of internet moet reserveren een belbus. Dan begrijpt iedereen, ook de reiziger van elders, wat verwacht wordt. Bij een belbus kan de juiste aankomsttijd op het station van belang zijn.


Rover waarschuwt bij het vervangen van beroepschauffeurs door vrijwilligers voor het fenomeen van verdringing. Problemen met het UWV en vakbonden kunnen langdurig en kostbaar zijn.


Rover denkt graag mee. We zijn dan ook blij tijdig bij dit project in Meppel te kunnen adviseren en wij blijven graag in contact.


Met vriendelijke groet,


mede namens de landelijke werkgroep Krimp van Rover

Will Gerbers


Kopie aan:
 OV Bureau Groningen Drenthe



      
 Leden van Provinciale Staten Drenthe


                   
 Gedeputeerde de heer H. Brink


                    
 Consumentenplatform OV Drenthe
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3800 CC  AMERSFOORT


Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen


Aan de leden van de gemeenteraad van Hoogeveen


Postbus 20.000


7900 PA  HOOGEVEEN


onderwerp: nieuwe stadsdienstplannen Hoogeveen


Schoonoord, 28 september 2015 


Geachte heer, mevrouw,


De Landelijke werkgroep Krimp van Rover (de vereniging Reizigers Openbaar Vervoer) en de afdeling Rover-Drenthe vinden het verstandig dat de gemeente is gaan nadenken over de samenwerking tussen doelgroepenvervoer en gewoon Openbaar Vervoer (OV). Het plan is toegespitst op de locale situatie. De uitgaven aan vervoer lijken te kunnen worden aangepast aan het verminderde beschikbare budget, zonder dat het vervoer helemaal wegvalt. Het regelmatig herindiceren voor doelgroepenvervoer kan zelfstandigheid bevorderen en kostenbesparend werken.

Voor Rover is belangrijk dat Openbaar Vervoer aantrekkelijk, betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen en goed toegankelijk voor reizigers met een beperking, met daarnaast een goede informatievoorziening, een eenduidig landelijk tariefsysteem met één kaartsoort en eenvormige benamingen.


Tot onze verbazing lijkt in Hoogeveen de last mile reiziger niet genoemd. De reiziger die van elders komt en in Hoogeveen naar bijvoorbeeld zijn zus in een verpleeghuis wil. Hij verwacht zijn reis te kunnen plannen via 9292 en verwacht een goed informatiebord ter plaatse. Hij neemt zich voor te betalen met zijn OV chipkaart. Kan dat in het Hoogeveense plan?


Ook een reiziger uit Drenthe die met de bus uit bijvoorbeeld Zuidwolde of Hollandscheveld komt, moet niet opnieuw het opstaptarief moeten betalen.


Rover vindt het essentieel dat in heel Nederland, dus ook in Hoogeveen, betalen met het landelijke OV kaartje, de OV chipkaart, mogelijk moet zijn; naast het incidenteel kunnen kopen van een kaartje bij de chauffeur.


Studenten met hun OV chipkaart is een grote niet genoemde groep reizigers. Met hun kaart verwachten studenten overal in Nederland met het OV te kunnen reizen. Hetzelfde geldt voor scholieren die op een abonnement reizen. Het kan niet zo zijn dat zij “gratis” met de streekbus in Hoogeveen kunnen reizen, maar voor de stadsbus extra moeten betalen, immers zij hebben al betaald voor vervoer binnen Hoogeveen.


Het niet openstellen of ontmoedigen van een OV vervoersvorm voor bepaalde groepen reizigers zou kunnen leiden tot het wegvallen van de financiële bijdrage vanuit het OV bureau. Het is dan niet meer voor iedereen toegankelijk Openbaar Vervoer.


Rover prijst het eerst analyseren van de gevraagde vervoersbewegingen. Dat leidt tot een efficiënte inzet. Het is voor reizigers plezierig dat de lijnen in elkaar overgaan, en het door reizigers vervelend gevonden overstappen beperkt blijft. Het is een goede zaak dat de stadsbus gaat aansluiten op de trein. Ook heel fijn is het dat de zondagsbediening weer terugkomt. Maar waarom de naam Publiek Vervoer? Het is een servicebus, en die reed vele jaren geleden ook al in Hoogeveen. Waarom niet gewoon servicebus? 

Ook ervaren wij het als positief dat er met beroepschauffeurs wordt gewerkt. Problemen met UWV en vakbonden bij de inzet van vrijwillige chauffeurs kunnen langdurig en kostbaar zijn.


Rover denkt graag mee. We zijn dan ook blij tijdig bij dit project in Hoogeveen te kunnen adviseren en wij blijven graag in contact.


Met vriendelijke groet,


mede namens de landelijke werkgroep Krimp van Rover


Will Gerbers


Kopie aan:
OV Bureau Groningen Drenthe




Leden van Provinciale Staten Drenthe




Gedeputeerde de heer H. Brink




Consumentenplatform OV Drenthe
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Schoonoord, 28 september 2015  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De Landelijke werkgroep Krimp van Rover (de vereniging Reizigers Openbaar Vervoer) en 
de afdeling Rover-Drenthe vinden het verstandig dat de gemeente is gaan nadenken over de 
samenwerking tussen doelgroepenvervoer en gewoon Openbaar Vervoer (OV). Het plan is 
toegespitst op de locale situatie. De uitgaven aan vervoer lijken te kunnen worden aangepast 
aan het verminderde beschikbare budget, zonder dat het vervoer helemaal wegvalt. Het 
regelmatig herindiceren voor doelgroepenvervoer kan zelfstandigheid bevorderen en 
kostenbesparend werken. 
 
Voor Rover is belangrijk dat Openbaar Vervoer aantrekkelijk, betrouwbaar, betaalbaar en 
bereikbaar is voor iedereen en goed toegankelijk voor reizigers met een beperking, met 
daarnaast een goede informatievoorziening, een eenduidig landelijk tariefsysteem met één 
kaartsoort en eenvormige benamingen. 
 
Tot onze verbazing lijkt in Hoogeveen de last mile reiziger niet genoemd. De reiziger die van 
elders komt en in Hoogeveen naar bijvoorbeeld zijn zus in een verpleeghuis wil. Hij verwacht 
zijn reis te kunnen plannen via 9292 en verwacht een goed informatiebord ter plaatse. Hij 
neemt zich voor te betalen met zijn OV chipkaart. Kan dat in het Hoogeveense plan? 
Ook een reiziger uit Drenthe die met de bus uit bijvoorbeeld Zuidwolde of Hollandscheveld 
komt, moet niet opnieuw het opstaptarief moeten betalen. 
 
Rover vindt het essentieel dat in heel Nederland, dus ook in Hoogeveen, betalen met het 
landelijke OV kaartje, de OV chipkaart, mogelijk moet zijn; naast het incidenteel kunnen 
kopen van een kaartje bij de chauffeur. 
 
Studenten met hun OV chipkaart is een grote niet genoemde groep reizigers. Met hun kaart 
verwachten studenten overal in Nederland met het OV te kunnen reizen. Hetzelfde geldt voor 
scholieren die op een abonnement reizen. Het kan niet zo zijn dat zij “gratis” met de streekbus 
in Hoogeveen kunnen reizen, maar voor de stadsbus extra moeten betalen, immers zij hebben 
al betaald voor vervoer binnen Hoogeveen. 
 



Het niet openstellen of ontmoedigen van een OV vervoersvorm voor bepaalde groepen 
reizigers zou kunnen leiden tot het wegvallen van de financiële bijdrage vanuit het OV 
bureau. Het is dan niet meer voor iedereen toegankelijk Openbaar Vervoer. 
 
Rover prijst het eerst analyseren van de gevraagde vervoersbewegingen. Dat leidt tot een 
efficiënte inzet. Het is voor reizigers plezierig dat de lijnen in elkaar overgaan, en het door 
reizigers vervelend gevonden overstappen beperkt blijft. Het is een goede zaak dat de 
stadsbus gaat aansluiten op de trein. Ook heel fijn is het dat de zondagsbediening weer 
terugkomt. Maar waarom de naam Publiek Vervoer? Het is een servicebus, en die reed vele 
jaren geleden ook al in Hoogeveen. Waarom niet gewoon servicebus?  
 
Ook ervaren wij het als positief dat er met beroepschauffeurs wordt gewerkt. Problemen met 
UWV en vakbonden bij de inzet van vrijwillige chauffeurs kunnen langdurig en kostbaar zijn. 
 
Rover denkt graag mee. We zijn dan ook blij tijdig bij dit project in Hoogeveen te kunnen 
adviseren en wij blijven graag in contact. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de landelijke werkgroep Krimp van Rover 
 
 
 
 
 
Will Gerbers 
 
 
 
 
Kopie aan: OV Bureau Groningen Drenthe 
  Leden van Provinciale Staten Drenthe 
  Gedeputeerde de heer H. Brink 
  Consumentenplatform OV Drenthe 
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Schoonoord, 28 september 2015  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De Landelijke werkgroep Krimp van Rover (de vereniging Reizigers Openbaar Vervoer) en 
de afdeling Rover-Drenthe vinden het verstandig dat de gemeente is gaan nadenken over de 
samenwerking tussen doelgroepenvervoer en gewoon Openbaar Vervoer (OV). Het plan is 
toegespitst op de locale situatie. De uitgaven aan vervoer lijken te kunnen worden aangepast 
aan het verminderde beschikbare budget, zonder dat vervoer helemaal wegvalt. Het 
regelmatig herindiceren voor doelgroepenvervoer kan zelfstandigheid bevorderen en 
kostenbesparend werken. 
 
Voor Rover is belangrijk dat Openbaar Vervoer aantrekkelijk, betrouwbaar, betaalbaar en 
bereikbaar is voor iedereen en goed toegankelijk voor reizigers met een beperking, met 
daarnaast een goede informatievoorziening, een eenduidig landelijk tariefsysteem met één 
kaartsoort en eenvormige benamingen.  
 
Tot onze verbazing lijkt in Meppel de last mile reiziger niet genoemd. De reiziger die van 
elders komt en in Meppel naar bijvoorbeeld zijn zus in een verpleeghuis wil. Hij verwacht 
zijn reis te kunnen plannen via 9292 en verwacht een goed informatiebord ter plaatse. Hij 
neemt zich voor te betalen met zijn OV chipkaart. Kan dat in het Meppelse plan? 
Ook een reiziger uit Drenthe zelf die met de bus uit bijvoorbeeld Ruinen of Nijeveen komt, 
moet niet opnieuw het opstaptarief moeten betalen. 
 
Rover vindt het essentieel dat in heel Nederland, dus ook in Meppel, betalen met het 
landelijke OV kaartje, de OV chipkaart, mogelijk moet zijn; naast het incidenteel kunnen 
kopen van een kaartje bij de chauffeur.  
 
De gedachte dat het met de OV chipkaart niet mogelijk zou zijn tussen twee haltes in- of uit te 
stappen is onjuist. Tot het afroepen / voorbijrijden van de volgende halte hanteert de OV chip 
apparatuur de vorige halte als tariefpunt. Wanneer iemand halverwege de haltes Narcisstraat 
en Tulpstraat instapt, zal het tarief met de OV chipkaart gerekend worden vanaf de 
Narcisstraat. 
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Studenten met hun OV chipkaart  is een grote niet genoemde groep reizigers. Met hun kaart 
verwachten studenten overal in Nederland met het OV te kunnen reizen. Hetzelfde geldt voor 
scholieren die op een abonnement reizen. Het kan niet zo zijn dat zij “gratis” met de streekbus 
in Meppel mee kunnen, maar voor de stadsbus extra moeten betalen, immers zij hebben 
betaald voor vervoer in Meppel. 
 
Het niet openstellen of ontmoedigen van een OV vervoersvorm voor bepaalde groepen 
reizigers zou kunnen leiden tot het wegvallen van de financiële bijdrage vanuit het OV 
bureau. Het is dan niet meer voor iedereen toegankelijk Openbaar Vervoer. 
 
Rover prijst het eerst analyseren van de gevraagde vervoersbewegingen. Dat leidt tot een 
efficiënte inzet. Het om en om linksom of rechtsom rijden van een lus raden wij af, dat geeft 
verwarring. Geef de bus geen vreemde naam. Noem een bus waarvoor de reiziger per telefoon 
of internet moet reserveren een belbus. Dan begrijpt iedereen, ook de reiziger van elders, wat 
verwacht wordt. Bij een belbus kan de juiste aankomsttijd op het station van belang zijn. 
 
Rover waarschuwt bij het vervangen van beroepschauffeurs door vrijwilligers voor het 
fenomeen van verdringing. Problemen met het UWV en vakbonden kunnen langdurig en 
kostbaar zijn. 
 
Rover denkt graag mee. We zijn dan ook blij tijdig bij dit project in Meppel te kunnen 
adviseren en wij blijven graag in contact. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de landelijke werkgroep Krimp van Rover 
 
 
 
 
 
Will Gerbers 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie aan:  OV Bureau Groningen Drenthe 
         Leden van Provinciale Staten Drenthe 
                     Gedeputeerde de heer H. Brink 
                      Consumentenplatform OV Drenthe 
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