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Geacht college, 

 

Inleiding 

Begin 2016 hebben alle Drentse en Groningse gemeenten en de beide provincies opdracht gegeven 

aan de projectorganisatie Publiek Vervoer om een voorstel te maken voor een gezamenlijke 

aanbesteding. Omdat het vervoer betreft waarvoor publieke organen verantwoordelijk zijn (openbaar 

vervoer en doelgroepenvervoer) is de term Publiek Vervoer geïntroduceerd. 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aantal soorten doelgroepenvervoer, waaronder het Wmo-

vervoer en het leerlingenvervoer. Al langere tijd wordt verondersteld dat dit doelgroepenvervoer 

efficiënter georganiseerd kan worden en mogelijk gecombineerd kan worden met het kleinschalig 

openbaar vervoer van het OV-bureau Groningen Drenthe. In 2008 is het doelgroepenvervoer binnen 

de provincies Groningen en Drenthe, met als enige uitzondering de gemeente Groningen, in regionale 

samenwerkingsverbanden aanbesteed, tezamen met de regiotaxi van het OV-bureau Groningen 

Drenthe. 

 

Veel gemeentelijke contracten voor het doelgroepenvervoer moeten eind 2017 opnieuw worden 

aanbesteed. Daarom is dit een logisch moment om te kijken in hoeverre een efficiëntie- en 

kwaliteitsslag gemaakt kan worden. 

 

Voorstel Publiek Vervoer Groningen Drenthe 

Met het voorstel wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk inwoners 

van Groningen en Drenthe de mogelijkheid te bieden om zelfstandig, efficiënt en betaalbaar te reizen 

met verschillende vormen van publiek vervoer, inclusief een goede afstemming met het hoogwaardig 

openbaar vervoer. 

Het uitgangspunt is dat door nauwere samenwerking in Groningen en Drenthe een optimale 

integratie van vervoersvormen wordt bewerkstelligd. Hierdoor ontstaat efficiëntievoordeel voor 

opdrachtgevers en vervoerders. Maar de reiziger blijft daarin centraal staan! Uitgangspunt is dat 

inwoners die het nodig hebben ook in de toekomst die ondersteuning kunnen krijgen, afgestemd op 

hun persoonlijke mogelijkheden. De individuele beoordeling daarvan blijft liggen bij de gemeenten 
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zelf. Een goede samenwerking biedt daarnaast kansen om via experimenten en kennisuitwisseling 

jonge en oude reizigers zelfredzamer te maken, een doelstelling die naadloos aansluit bij de transitie 

sociaal domein. Hiermee ontstaat een verbetering van de leefbaarheid in dunbevolkte delen van de 

provincies, maar ook voor een betere en meer duurzame bereikbaarheid van de steden. 

 

Besluitvorming 

Aan uw college wordt gevraagd een besluit te nemen om vanuit de visie Publiek Vervoer te gaan 

samenwerken en als eerste stap een gezamenlijke aanbesteding uit te voeren. Het te nemen besluit 

en het vervolgtraject is aan het eind van deze brief nader beschreven. Gezien de noodzakelijke 

termijnen voor de aanbestedingsprocedure en implementatieperiode verzoeken wij u ons uiterlijk  

1 februari 2017 schriftelijk te informeren over het door u genomen besluit. 

 

Inhoudelijke uitwerking van het voorstel 

De inhoudelijke uitwerking van het voorstel staat beschreven in de volgende documenten: 

- Programma van eisen Publiek Vervoer, met bijlagenboek 

- Samenwerkingsmodel Publiek Vervoer 

- Businesscase Publiek Vervoer 

- Verslag meespreektraject Publiek Vervoer 

 

Hieronder volgt een overzicht van de inhoud van het voorstel door middel van een korte 

samenvatting per document. 

 

DOCUMENT KORTE SAMENVATTING  

Programma van eisen In het ‘Programma van eisen Publiek Vervoer Groningen Drenthe’ is op globale wijze de 

aan te besteden opdracht beschreven. Na besluitvorming over het voorliggende 

voorstel wordt de uitgewerkte opdracht in een bestek ter vaststelling aangeboden. 

 

Uitgangspunt is dat het goede behouden blijft. Kwaliteit voor de reiziger als 

eindproduct blijft voorop staan. Het programma van eisen is uitgewerkt, gebaseerd op 

de kansen die worden geboden door de samenwerking tussen alle huidige regio’s en de 

integratie van doelgroepenvervoer met het (kleinschalig) openbaar vervoer. In de 

contracten wordt ruimte geboden om nieuwe ontwikkelingen te kunnen 

implementeren. 

 

Het programma van eisen maakt het mogelijk om verschillende soorten vervoer te 

combineren. Het openstellen van regiogrenzen zal helpen bij het efficiënter organiseren 

van vervoer. Publiek vervoer sluit aan op de ontwikkeling van de zogenaamde hubs 

(ketenknooppunten). Daarmee wordt een optimale aansluiting op hoogwaardig 

openbaar vervoer gerealiseerd. Voorts wordt in het programma van eisen een aantal 

innovaties verwerkt die voortkomen uit bestaande pilots en experimenten. Tevens is 

beschreven dat vervoerders zelf de operationele regie op het vervoer blijven voeren.  

In het bestek worden spelregels opgenomen voor de onderlinge samenwerking en open 

data ten behoeve van monitoring en tussentijdse bijsturing. Dit betekent dat er op dit 

moment geen separate ‘regiecentrale’ hoeft te komen. 

 

In het bijlagenboek programma van eisen staat aanvullende informatie over het 

programma van eisen opgenomen. 

Samenwerkingsmodel Het voorstel gaat uit van twee hoofdlijnen, die voortborduren op de uitkomsten van de 

verschillende bestuurlijke bijeenkomsten en gesprekken. Ten eerste is een slagvaardige 

bestuurlijke samenwerking nodig. Maar autonome besluitvorming staat voorop: 

organiseer dit praktisch en niet te veel ‘op afstand’. Daarom wordt een lichte juridisch 

vorm van samenwerking voorgesteld. Ten tweede is het voor het behalen van de 

inhoudelijke doelstellingen van groot belang om veelal versnipperde expertise en 

operationele inzet te bundelen en op onderdelen te versterken. 
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Op basis hiervan is een taakverdeling gemaakt. De gemeenten en het OV-bureau 

bepalen het eigen beleid op het gebied van doelgroepenvervoer c.q. kleinschalig 

(openbaar) vervoer. Zij behouden en beschikken over hun eigen budgetten. 

Samenwerking wordt geregeld op het gebied van inkoop, contractbeheer, 

kennisontwikkeling en klachtenbehandeling. Hiervoor is nodig dat een ondersteunend 

team Publiek Vervoer ingericht wordt, dat de opdrachtgevers gaat faciliteren. In de 

notitie wordt een beschrijving gegeven van de taken en kosten van dit team. Er is een 

jaarlijks bedrag nodig van maximaal € 800.000. Naar aanleiding van reacties uit het 

meespreektraject is dit bedrag tot stand gekomen en zal in de volgende fase verder 

worden gespecificeerd. Voorgesteld wordt om de kosten te verrekenen via dezelfde 

systematiek als toegepast bij de projectkosten 2016-2017. In de bijlage zijn de jaarlijkse 

kosten per opdrachtgever opgenomen, uitgaande van deelname van 35 gemeenten en 

het OV-bureau. 

 

Het voorstel is om een stuurgroep Publiek Vervoer in te richten, bestaande uit een 

portefeuillehouder per vervoersregio en een bestuurder van het OV-bureau. Deelname 

vanuit de beide provincies wordt nog overwogen. De stuurgroep bewaakt de realisatie 

van de toekomstvisie en geeft adviezen aan de deelnemers. De voorzitter is bestuurlijk 

aanspreekpunt voor het team Publiek Vervoer. De juridische inbedding van het team 

Publiek Vervoer wordt via een dienstverleningsovereenkomst in 2017 gerealiseerd. 

 

Aangezien het projectbureau Publiek Vervoer geen rechtspersoon is, is bij de 

deelnemers nagevraagd wie namens de deelnemers de gemandateerde rechtspersoon 

(aanbestedende dienst) wil zijn tijdens het voeren van de aanbestedingsprocedure. Als 

uitkomst van deze inventarisatie is de vraag neergelegd bij het OV-bureau of zij deze rol 

wil vervullen. De mandatering aan het OV-bureau is als één van de besluitpunten in dit 

voorstel opgenomen. Na gunning worden alle opdrachtgevers contractpartners, zoals in 

de huidige situatie ook het geval is. Het team Publiek Vervoer zal daarbij de gemeenten 

ondersteunen in haar contractbeheer.  

Businesscase Uit de businesscase blijkt dat de gezamenlijke aanbesteding en uitvoering van Publiek 

Vervoer, ondersteund door voorwaardenscheppende contracten, per saldo altijd 

kostenbesparend is. In geval van een gunstige autonome ontwikkeling én bij maximale 

inzet van de deelnemers kan op termijn zelfs een absolute kostenverlaging ontstaan. De 

feitelijke effecten kunnen verschillen per gemeente, afhankelijk van de beginsituatie en 

de gepleegde inzet. Belangrijke notie hierbij is dat door indexering, vergrijzing, krimp en 

ontwikkelingen in zorg en onderwijs de autonome kosten voor doelgroepenvervoer de 

komende jaren zullen stijgen. 

Verslag 

meespreektraject 

Op 14 september 2016 is een concept programma van eisen opgeleverd met een aantal 

aanvullende documenten. Daarna vond een zeer uitgebreid meespreektraject plaats 

met portefeuillehouders, ambtenaren, raads- en statenleden, vervoerders, 

belangenorganisaties klankbordgroepen en externe experts. In het ‘Verslag 

meespreektraject’ zijn alle ingekomen reacties beschreven en beantwoord. De reacties 

zijn verwerkt in de definitieve documenten.  

 

Gezien de omvang van de documenten wordt de gehele set digitaal ter beschikking gesteld aan uw 

bestuurssecretariaten en aan de coördinerende ambtenaren van uw gemeente of provincie. 

 

Nadere aandachtspunten 

Aanvullend wordt hieronder ingegaan op enkele punten ten behoeve van bestuurlijke overwegingen. 

Deze aandachtspunten zijn regelmatig naar voren gekomen in de bestuurlijke bijeenkomsten en 

voorbereidende gesprekken. 
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Kwaliteit voor de reizigers 

Reizigers staan centraal bij Publiek Vervoer. Vanuit reizigerspanels en leden van 

gemeenteraden is tijdens het traject vaak aangegeven te waken voor de kwaliteit voor de 

reiziger. Door verbeteringen in het vervoersysteem komen meer mogelijkheden voor 

kwaliteit voor de reizigers. In nauw overleg met de Klankbordgroep reizigers Publiek Vervoer 

worden de spelregels in het bestek opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van afspraken over 

aankomsttijden. Voorop staat de gemeentelijke autonomie op het gebied van 

doelgroepenbeleid voor haar inwoners. De gemeenten blijven zelf bepalen of en onder welke 

voorwaarden haar inwoners gebruik kunnen maken van het doelgroepenvervoer. Op deze 

wijze is de kwaliteit geborgd voor de reizigers die extra ondersteuning nodig hebben. 

 

Kosten-baten afweging 

In de afwegingen om als opdrachtgever samen te werken bij de inkoop en de 

doorontwikkeling van Publiek Vervoer speelt de kosten-baten afweging een belangrijke rol. 

Bij de eerder in deze brief toegelichte businesscase Publiek Vervoer wordt ingegaan op de 

financiële aspecten. Naast een financieel voordeel, zijn de belangrijkste baten van 

samenwerking: een efficiëntere samenhang in vervoerstromen, inclusief goede aansluiting 

op het hoogwaardig openbaar vervoer, inzet op doorontwikkeling en voordeel van 

kennisbundeling en innovatiekracht. De samenwerking biedt voorts kansen voor een 

kwaliteitsverbetering van het vervoersproduct, een betere leefbaarheid in dunbevolkte 

gebieden van de provincies en een meer duurzame bereikbaarheid. 

 

Werkgelegenheid 

Binnen Publiek Vervoer heeft de werkgelegenheid in grote mate een één -op-één relatie met 

af te leggen kilometers. Nu is het doel van publiek vervoer om lege ritten te voorkomen en 

de bezettingsgraad van voertuigen te verhogen. Bij gelijkblijvende vervoersbehoefte zal dit 

leiden tot minder kilometers en daardoor minder werkgelegenheid. Tegelijkertijd worden 

initiatieven en experimenten ontplooid, waarmee het vervoerssysteem robuuster wordt en 

er mogelijk nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Bij lokale vervoersvormen, die aanvullend zijn 

op het regulier openbaar vervoer en van een maatschappelijke meerwaarde zijn, kan inzet 

van vrijwilligers de gemeenten ondersteunen bij hun participatiebeleid. Binnen het 

aanbestedingstraject is de overname van personeel van de latende vervoerder naar de 

nieuwe vervoerder meegenomen. De indeling in regio’s is behouden om ook regionale 

vervoerders kansen te geven in te kunnen schrijven. 

 

SROI 

In het beleid van de Groningse en Drentse gemeenten en provincies is het belang van social 

return on investment (SROI) onderschreven. Ten aanzien van SROI zullen de opdrachtnemers 

van Publiek Vervoer worden verplicht en gefaciliteerd om een bepaald minimum percentage 

van de opdrachtwaarde te besteden aan social return, rekening houdend met 

proportionaliteit en een passende invulling van de doelstellingen van de individuele 

gemeenten. Het definitieve percentage zal in de bestekfase in nauw overleg met de 

betrokken gemeenten worden vastgesteld en nader uitgewerkt. 

 

Duurzaamheid 

Een efficiëntere uitvoering van publiek vervoer draagt bij een het voorkomen van lege ritten 

en het verhogen van de bezettingsgraad van de voertuigen. Bij gelijkblijvende vervoersvraag 

zal dit leiden tot minder gereden kilometers, minder uitstoot, minder verkeersdruk en 

daardoor een betere leefomgeving. Minder kilometers is maar één aspect van duurzaamheid. 

Alle gemeenten en het OV-bureau hebben hun eigen duurzaamheidsbeleid. Dit kan door 

alternatieve brandstoffen (bv. elektrisch rijden, groen gas) maar ook door gebruik te maken 

van nieuwere generaties schonere voertuigen. De verschillende eisen en wensen van de 
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opdrachtgevers zullen in de bestekfase in maatwerkoplossingen uitgewerkt worden. 

Toewerken naar Zero Emissie kan hierbij een uitgangspunt zijn. 

 

Traject bestuurlijke besluitvorming 

Het voorliggende voorstel is in 2016 op interactieve wijze voorbereid met de gemeenten, provincies 

en het OV-bureau, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Daarbij zijn eveneens belangenbehartigers van de 

reizigers betrokken via de ingestelde klankbordgroep. Ook is input voortgekomen uit informatie-

bijeenkomsten met vervoerders en contacten met de branchevereniging. De bestuurlijke richting is 

gegeven door het bestuurlijk kernteam Publiek Vervoer en beide bestuurlijke provinciale stuur- en 

klankbordgroepen. 

 

In de vastgestelde opdracht is beschreven dat er tijdig een voorstel moet liggen, zodat gemeenten en 

provincies zorgvuldig kunnen besluiten over meedoen aan de samenwerking en de aanbesteding. De 

datum van 1 januari 2018 is een ijkpunt, immers per die datum lopen de eerste contracten af en moet 

de dienstverlening worden gecontinueerd. De overallplanning bevat de volgende besluitmomenten: 

 

Besluit go – nogo 1/2/2017 

Voorstel bestek en aanbesteding 8/2/2017 

Besluit bestek en aanbesteding 8/3/2017 

Start Europese openbare aanbestedingsprocedure 21/3/2017 

Besluit voorlopige gunning 15/7/2017 

Voorstel samenwerkingsovereenkomst 1/2/2017 

Besluit samenwerkingsovereenkomst 1/5/2017 

Implementatieperiode Wmo (leerlingenvervoer tot 1-8-2018) 1/9/2017 – 31/12/2017 

 

In de periode tot 1 februari 2017 hebben de opdrachtgevers gelegenheid tot besluitvorming. Gezien 

de aard van het voorstel ligt de bevoegdheid tot gemeentelijke besluitvorming formeel juridisch bij de 

colleges. Uiteraard is het aan uw college zelf om daar de gemeenteraad c.q. provinciale staten en de 

adviesraden bij te betrekken. Waar gewenst kan de projectorganisatie een faciliterende rol hebben. 

 

Per 1 februari 2017 wordt de balans opgemaakt van de besluitvorming bij de gemeenten en het OV-

bureau. Bij positieve reacties wordt kort daarna het vervolgvoorstel inzake de start van de 

aanbestedingsprocedure voorgelegd. Indien geen unanieme positieve besluitvorming heeft 

plaatsgevonden vindt bestuurlijke afstemming plaats en wordt een vervolgvoorstel voorgelegd. 

 

 

  

Voorgesteld besluit 

Gezien het bovenstaande verzoeken wij uw college een besluit te nemen en ons hiervan uiterlijk  

1 februari 2017 te berichten. Het voorstel luidt: 

145. De samenwerking aan te gaan voor de doorontwikkeling van publiek vervoer, conform 

de bijgevoegde notitie ‘samenwerkingsmodel Publiek Vervoer Groningen Drenthe’ en 

hiervoor vanaf 2018 een taakstellend bedrag te reserveren ter grootte van het in de 

bijlage genoemde bedrag. 

146. Vanuit de samenwerking in te stemmen met het aanbesteden van publiek vervoer 

conform het bijgevoegde’ Programma van eisen Publiek Vervoer Groningen Drenthe’ en 

bijlagen. 

147. Het verzoek aan het OV-bureau om als aanbestedende dienst te willen optreden te 

onderschrijven en het OV-bureau te machtigen namens de opdrachtgevers de 

aanbesteding uit te voeren. 

148. Opdracht te geven aan de projectorganisatie Publiek Vervoer om conform het eerder 

vastgestelde Plan van Aanpak 2016 – 2017 te komen met besluitvoorstellen inzake de 

uitvoering van de aanbestedingsprocedure en het vastleggen van de samenwerking. 
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Meer informatie 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn of 

behoefte aan een nadere toelichting dan kunnen we dat natuurlijk verzorgen. U kunt hiervoor contact 

opnemen met het projectbureau Publiek Vervoer Groningen Drenthe, de heer Harry Hoefsloot, 

projectleider, email h.hoefsloot@publiekvervoer.nl., tel +31615036745. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuurlijk kernteam Publiek Vervoer Groningen Drenthe* 

 
J.F.A. Alberts, 

voorzitter 

 

(*) Leden bestuurlijk kernteam Publiek Vervoer:  

 

Wethouder Frits Alberts (Borger-Odoorn) 

Wethouder Harald Bouman (Eemsmond) 

Wethouder Ton Schroor (Groningen) 

Gedeputeerde Fleur Gräper- van Koolwijk (Groningen) 

Gedeputeerde Henk Brink (Drenthe) 

Directeur Jan van Selm (OV-bureau Groningen Drenthe 
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Inleiding 
 
Publiek vervoer 
De naam publiek vervoer is geïntroduceerd bij het ontwikkelen van toekomstplannen voor de diverse soorten 
vervoer waarvoor gemeenten en provincies verantwoordelijk zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
zogenaamde doelgroepenvervoer. Dit is onder meer het vervoer van mensen met een Wmo-indicatie en van 
leerlingen naar speciaal en bijzonder onderwijs. Daarnaast zijn provincies verantwoordelijk voor het openbaar 
vervoer. Een onderdeel daarvan is momenteel het vraaggestuurd openbaar vervoer, zoals Regiotaxi’s en Lijn-
BelBussen. 
 
Alle Groningse en Drentse gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe onderzoeken in het project Pu-
bliek Vervoer Groningen Drenthe hoe de verschillende vormen van dit door de gemeenten bekostigde vervoer, 
het openbaar vervoer en ander particulier niet-commercieel vervoer beter samen kunnen gaan, zodat op lange 
termijn goed en betaalbaar vervoer geboden kan blijven worden aan de inwoners van Groningen en Drenthe. 
 
Programma van eisen 
In dit programma van eisen staan de reizigers centraal: wat is voor hen nodig en wat vinden zij belangrijk? Dat 
is waarvoor de opdrachtgevers en de vervoerders zich verder gaan inspannen. Hoe dat voor de komende peri-
ode wordt gedaan, wordt beschreven in dit document. 
 
De huidige contracten voor de genoemde vormen van vervoer in Groningen en Drenthe lopen per 2018 af. 
Begin 2017 zullen de overheden besluiten nemen over de samenwerking en de eerste stap in de doorontwikke-
ling, te weten een gezamenlijke Europese aanbesteding van de vervoersvormen. In dit kader is het voorliggen-
de programma van eisen opgesteld. Hierin wordt globaal de opdracht beschreven. Na het vaststellen van het 
definitieve programma van eisen wordt deze uitgewerkt in een bestek. 
 
Het concept programma van eisen is in een meespreektraject van 14 september tot 14 oktober 2016 ter be-
schikking gesteld voor reacties. De reacties hebben in grote lijnen geleid tot de volgende aanpassingen in de 
definitieve versie: 

 redactionele verbeteringen; 

 uitbreiding bijlage 3; verduidelijking kleinschalig (openbaar) vervoer; 

 toevoeging bijlage 7; inventarisatie huidige systeemkenmerken per regio; 

 aanvulling paragraaf 6.2; afrekensystematiek; 

 juridische aanpassingen hoofdstuk 7; 

 verduidelijking uitgangspunten duurzaamheid paragraaf 5.4; 

 verduidelijking uitgangspunten SROI in paragraaf 7.2.3. 
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1.De reiziger aan het woord 
 

 Inleiding 
Veel inwoners zijn door het gebruik van de auto of de fiets zelfvoorzienend in hun mobiliteit, maar er zijn ook 
veel inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer (OV) of specifieke vormen van het doelgroepenver-
voer. Door deze verschillende vormen van vervoer te bundelen, te integreren en onderling goed aan te laten 
sluiten liggen er kansen en mogelijkheden om het collectieve vervoer in Groningen en Drenthe te verbeteren. 
Om van publiek vervoer (PV) een succesvol vervoersysteem te maken is het belangrijk om met de kwaliteit van 
het systeem aan te sluiten op de wensen van de gebruikers: de reizigers. 
 
Het programma van eisen wordt gepresenteerd vanuit deze gedachte. Publiek vervoer kent door de integratie 
van doelgroepenvervoer en kleinschalig openbaar vervoer de volgende type reizigers: 

 gebruikers van het doelgroepenvervoer (in eerste instantie dus Wmo- en leerlingenvervoer), maar ook 
begeleiders (o.a. mantelzorgers of ouders); 

 huidige OV-reizigers; 

 alle overige inwoners van Groningen en Drenthe, die als potentiële doelgroep gebruik zouden kunnen 
maken van het systeem. 

 
 Invloed van de reiziger 

Reizigers hebben een belangrijke rol bij het opzetten van publiek vervoer, maar ook bij de kwaliteitsbewaking 
en doorontwikkeling. In bijlage 1 is het verslag opgenomen van de bijeenkomst op 1 september 2016, waarin 
vertegenwoordigers input hebben gegeven voor dit concept programma van eisen. Uiteraard is ook rekening 
gehouden met zo veel mogelijk andere reeds bekende signalen en meningen van reizigers. De invloed van de 
reiziger wordt bij publiek vervoer op verschillende manieren geborgd. Te weten via participatie en advies, kwa-
liteitsonderzoeken en een klachtensysteem. Deze zaken zijn hieronder nader toegelicht. 
 
Consumentenparticipatie en adviesorganen 
De Klankbordgroep Publiek Vervoer geldt als één van de eerste aanspreekpunten voor team Publiek Vervoer. 
Deze klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van diverse maatschappelijke organisaties, waaronder Wmo-
adviesraden, patiënten- en reizigersorganisaties en OV-consumentenplatforms. De klankbordgroep zal niet 
alleen actief worden betrokken in de fase tot aan het publiceren van het bestek, maar zal een rol van betekenis 
spelen bij de doorontwikkeling van publiek vervoer. De rol van de Klankbordgroep Publiek Vervoer wordt nader 
uitgewerkt in de bestekfase. 
 
Kwaliteitsonderzoeken 
Om actief de kwaliteit te bewaken worden diverse instrumenten ingezet om te meten of wordt voldaan aan de 
eisen en de wijze waarop de reizigers publiek vervoer ervaren. Om de klanttevredenheid te meten, zal perio-
diek een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient gelijkluidend te 
zijn voor alle percelen, om tot een goede vergelijking te kunnen komen. Ook worden zogenaamde ‘mystery 
travelers’ ingezet die de verschillende kwaliteitsaspecten toetsen. De uitkomsten van de diverse onderzoeken 
worden besproken met zowel de vervoerders, gemeenten en de klankbordgroep, waarna gezamenlijk wordt 
gekeken naar mogelijke verbeteracties. Aanvullend op de bestaande vormen om kwaliteit en klanttevreden-
heid te meten, zal binnen publiek vervoer worden onderzocht of apps of andere innovaties hierin kunnen bij-
dragen. 
 
Wensen en klachten 
Er komt een onafhankelijk klachtenloket voor de reizigers. Team Publiek Vervoer is verantwoordelijk voor het 
doorzetten van de klachten naar bijvoorbeeld gemeentes en vervoerders. Deze partijen zijn en blijven zelf ver-
antwoordelijk voor de afhandeling van de klachten. Publiek Vervoer bewaakt het afhandelingstraject en afhan-
delingstijd. Aard, aantal en afhandeling is onderdeel van een periodieke rapportage aan de opdrachtgevers en 
de klankbordgroep. 
Er komt er een onafhankelijke klachtencommissie voor publiek vervoer waar ook reizigers zitting in hebben. 
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 Kwaliteit en de reiziger 
Reizigers hebben te maken met de gemeenten en de provincies waar zij wonen. Elke gemeente of provincie 
bepaalt wie tegen welke voorwaarden gebruik kan maken van publiek vervoer. Deze voorwaarden worden 
ingevuld in het indiceringsbeleid (doelgroepenvervoer) of beleid ten aanzien van gebruik openbaar vervoer 
(provincies). 
De kracht van een regionaal (aanvullend) vervoersysteem is echter wel eenduidigheid in de systeemkenmerken 
en herkenbaarheid. Tijdens de bijeenkomsten met gebruikers is overduidelijk gebleken dat zij een helder, dui-
delijk en eenvoudig systeem wensen. Eisen ten aanzien van de kwaliteitsaspecten in de spelregels van het ver-
voersysteem (voor-aanmeldtijd, omrijdtijd, etc.) en herkenbaarheid (logo’s, reserverings- en betaalmogelijkhe-
den, etc.) zullen in ogen van de gebruikers in alle percelen zo veel mogelijk gelijk moeten zijn. Gebruikers die 
over gemeente- of perceelsgrenzen heen reizen, krijgen zo in Groningen en Drenthe te maken met een her-
kenbaar systeem. 

De systeemkenmerken bepalen de kwaliteit van het systeem zoals dat door de reizigers ervaren wordt. Dit zijn 
de spelregels die betrekking hebben op: 

 reismogelijkheden; 

 voor aanmeldtijd, ophaaltijd en omrijdtijden; 

 garanties op vertrek- en aankomsttijd; 

 venstertijden (‘openingstijden’ systeem); 

 bereikbaarheid van en bejegening door de vervoerder; 

 tarieven (eigen bijdrage) en betaalmogelijkheden (zoveel mogelijk uniformiteit); 

 de kwaliteit van het voertuig waarin gereisd wordt; 

 de chauffeur die de reis uitvoert. 

Ook in de huidige contracten voor de verschillende vormen van doelgroepen- en kleinschalig openbaar vervoer 
zijn eisen opgenomen ten aanzien van bovenstaande aspecten. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 
7. Hieruit blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende regio’s, maar ook dat er wel enkele 
verschillen zijn. Deze verschillen zijn ontstaan doordat beleidsvrijheid van gemeenten heeft geleid tot verschil-
lende afwegingen. De uitgangspunten voor de systeemkenmerken en spelregels van publiek vervoer zijn: 

 omwille van duidelijkheid naar de reiziger en als onderdeel van het slagen van publiek vervoer zo veel 
mogelijk eenduidige spelregels; 

 de spelregels zijn vergelijkbaar met de huidige spelregels; 

 er zijn vrijheidsgraden om regionaal verschillen aan te kunnen brengen. 

In de uitwerking van de bestekken zullen in samenspraak met de regio’s de spelregels worden bepaald. 
 

Publiek vervoer sluit naadloos aan bij het bestaande openbaar vervoer. De doelstelling is om meer mensen 
gebruik te laten maken van het reguliere openbaar vervoer. Dit uitgangspunt wordt ook door de belangenver-
enigingen en gebruikers onderschreven maar vraagt ten aanzien van de overstap wel een aantal specifieke 
kwaliteitsaspecten waarvoor eisen opgenomen moeten worden. 
 

 Opnemen van garanties ten aanzien van vertrek- en aankomsttijden 
Aansluiting van en naar het openbaar vervoer vraagt garanties met betrekking tot de overstap. Bij een 
overstap van publiek vervoer naar het openbaar vervoer wordt een aankomstgarantie geboden. Dit bete-
kent een gegarandeerde aankomsttijd met een kleine marge voor deze tijd en ruimere marges in de op-
haaltijd. Bij een overstap van het openbaar vervoer naar publiek vervoer wordt een vertrektijd vanaf het 
overstappunt gegarandeerd met een kleine marge na deze tijd en een ruimere marge in de aankomsttijd 
op de bestemming. Reizigers zullen bij hun booking moeten aangeven of zij een gegarandeerde vertrek- of 
aankomsttijd willen. In het bestek worden daarvoor vervolgens spelregels voor de ritplanning (vervoer-
ders) en de aanmeldtijd (reizigers) opgenomen. 
 

 Eén aanspreekpunt voor de reiziger, die verantwoordelijk is voorde regie van de gehele reis 
Met publiek vervoer kan over perceelgrenzen heen gereisd worden en kan de gehele reis bestaan uit di-
verse deelreizen. Publiek vervoer kan zowel het voor- als het natransport naar overstappunten zijn. Om 
eenduidigheid naar de reizigers te bieden wordt de vervoerder waar de reis wordt aangevraagd verant-
woordelijk voor de regie van de gehele reis. Dit betekent dat de vervoerder van het perceel waarin een rei-
ziger woonachtig is, naast het organiseren van het voortransport ook de ritaanvraag voor het natransport 
aanneemt en doorgeeft aan de vervoerder van het perceel waarin het natransport plaatsvindt. Publiek 
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vervoer gaat hierbij tevens proberen samen te werken met Valys voor ritten die onder hun financiering val-
len. 
 

 Informatieverstrekking bij verstoringen 
Onderdeel van de taak van een vervoerder is het informeren van reizigers bij verstoringen en vertragingen 
die van invloed zijn op hun reis. Vervoerders wordt gevraagd om hiervoor een voorstel te schrijven. Daar-
naast betekent het dat in het bestek in ieder geval een uniforme wijze van beschikbaar stellen van data 
wordt opgenomen, zodat informatie over verstoringen voor alle vervoerders direct inzichtelijk is. 
 

 Informatieverstrekking over toegankelijkheid OV 
Zekerheid over de reismogelijkheden is belangrijk voor reizigers met een (mobiliteits)beperking. Vervoer-
ders worden verplicht om informatie omtrent de toegankelijkheid van hun voertuigen te delen, maar ook 
actuele informatie waaruit blijkt of er nog ruimte is in een voertuig voor een rolstoel (actueel en dyna-
misch). 
 

 Eenduidige betaalsystemen 
Reizigers van diverse vervoersystemen vragen zo veel mogelijk uniformiteit in betaalsystemen. Het open-
baar vervoer en doelgroepenvervoer hebben echter afwijkende betaalsystemen. Op dit moment is het niet 
wenselijk om bijvoorbeeld de OV-chipkaart als verplicht betaalsysteem voor te schrijven. Dit werkt zeer 
kostenverhogend (alle voertuigen moeten over uitleesapparatuur beschikken) en bovendien zijn er wel-
licht andere betaalmogelijkheden beschikbaar in de nabije toekomst. Eenduidigheid wordt nagestreefd, 
maar dit is mede afhankelijk van de bestaande systemen en toekomstige ontwikkelingen. 
 

 Begeleiding bij de overstap van publiek vervoer naar het openbaar vervoer 
Het streven om reizigers vanuit het doelgroepenvervoer meer gebruik te laten maken van het openbaar 
vervoer, vraagt ook om specifieke begeleiding van deze groepen op overstappunten (hubs). Deze begelei-
ding is onderdeel van een eventueel her-indiceringstraject en valt onder verantwoording van de individue-
le gemeentes en niet van de vervoerders. 

 

 Reizigersprofiel 
Om vervoer op maat te kunnen bieden is het belangrijk dat de vervoerder bij de planning van de reis inzicht 
heeft in de specifieke wensen en behoeftes van de klant met een indicatie. Deze specifieke behoeftes worden 
opgenomen in een reizigersprofiel. Het reizigersprofiel bestaat uit: 

 wel of niet samen kunnen reizen met categorie reizigers; 

 persoonlijke kenmerken; 

 hulpmiddelen; 

 mogelijkheden om gebruik te maken van het openbaar vervoer; 

 reistegoed en het te berekenen tarief. 
 
Voor het sociaal-recreatief Wmo-vervoer geldt dat het reizigersprofiel van een reiziger is gekoppeld aan een 
pasnummer. Vervoerders zijn verantwoordelijk voor de pasuitgave en gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
het vullen en muteren van het reizigersprofiel. Op basis van het pasnummer weten de vervoerders welke speci-
fieke behoeftes de reiziger heeft. Reizigers van publiek vervoer kunnen reizen in meerdere regio’s en dus met 
meerdere vervoerders. Alle vervoerders in Groningen en Drenthe dienen toegang te hebben tot de pasnum-
mers en de daaraan gekoppelde specifieke behoeftes. Het reizigersprofiel bevat privacygevoelige informatie 
waar de vervoerder geen toegang tot krijgt. Voor het juist uitvoeren en begeleiden van de reis en de juiste 
allocatie van de kosten hoeft een vervoerder alleen te weten welke eisen er gelden voor de betreffende reizi-
ger ten aanzien van de reis, het voertuig en de chauffeur, uit welke gemeente een reiziger afkomstig is en tot 
welke doelgroep een reiziger behoort. Hierbij zal de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden ge-
nomen, zodat privacygevoelige gegevens adequaat beschermd en beheerd worden. 
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2. Huidige situatie 
 

 Huidige organisatie 
Het gemeentelijk doelgroepenvervoer en het kleinschalig openbaar vervoer zijn sinds de aanbestedingen in 
2008 georganiseerd in zes regio’s, waarbij gemeenten per regio op verschillende wijze samenwerken aan con-
tractbeheer en doorontwikkeling. De gemeente Groningen heeft het gemeentelijk doelgroepenvervoer zelf-
standig aanbesteed. Onderstaande figuur geeft een beeld van de huidige regio’s. 

   
Figuur 1. Overzicht huidige regio’s doelgroepenvervoer/kleinschalig OV. 
 

 Huidig beeld collectief vervoer in Groningen en Drenthe 
Er zijn veel vormen van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in Groningen en Drenthe, waarbij de verant-
woordelijkheid voor de verschillende vormen van vervoer is verdeeld over diverse overheden of instanties. 
Hieronder worden de verschillende huidige vervoersvormen beschreven, en aangegeven onder welke verant-
woordelijke overheid of instantie dit vervoer valt. 
 
Het Rijk 

De Rijksoverheid is opdrachtgever en beheerder van de landelijke spoorconcessie die door de NS wordt uitge-
voerd. Ook is het Rijk opdrachtgever voor het Valys-vervoer, dit is het bovenregionaal sociaal-recreatief vervoer 
voor mensen met een mobiliteitsbeperking. De regie en planning daarvan wordt gedaan door Transvision BV, 
bij de uitvoering zijn zeer veel taxivervoerders betrokken. 
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Provincies 

De provincies Groningen en Drenthe zijn opdrachtgever voor de regionale spoorconcessies voor zover het hun 
grondgebied betreft. Dit zijn de lijnen Groningen - Leeuwarden, Groningen - Roodeschool, Groningen - Delfzijl, 
Groningen - Leer (D), Groningen -Veendam en Emmen - Zwolle. Deze regionale spoorconcessies worden allen 
door Arriva uitgevoerd. 
 
OV-bureau Groningen Drenthe 

Het OV-bureau Groningen Drenthe is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de provincies Groningen en 
Drenthe en de gemeente Groningen. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen hebben 
het OV-bureau Groningen Drenthe (OV-bureau) in de GR gemandateerd als opdrachtgever en beheerder van 
het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. De huidige openbaar vervoersconcessies met Qbuzz en 
Arriva Touring voor de bussen in Groningen en Drenthe lopen per 1 januari 2020 af. Het openbaar vervoer per 
bus bestaat uit hoogwaardig openbaar vervoer (Qliner, Q-link en ‘zware’ stadslijnen), het basisnet (stads- en 
streekbussen) en kleinschalig openbaar vervoer. Het OV-bureau is opbrengstverantwoordelijk (m.u.v. Regiotaxi 
voor Wmo vervoer). 
 

 Hoogwaardig openbaar vervoer en basisnet 
Het hoogwaardig openbaar vervoer bestaat uit Qliners en Q-link-lijnen. Dit zijn lijnen die hoogfrequent de 
grotere kernen in de regio met kwalitatief hoogwaardige bussen met elkaar verbinden. Overige kernen 
worden met een regelmatige frequentie ontsloten via het basisnet. Door gebruik te maken van keten-
knooppunten (hubs) waar de verschillende vervoersvormen op elkaar aansluiten, wordt een netwerk ge-
creëerd waarmee reizigers vanuit de hele regio vrijwel alle belangrijke voorzieningen (o.a. onderwijsinstel-
lingen, ziekenhuizen en winkelcentra) kunnen bereiken. 

 

 Kleinschalig openbaar vervoer 
In de contracten kleinschalig openbaar vervoer zijn door het OV-bureau enkele vervoersystemen opgeno-
men: 
o Aanvullend lijngebonden openbaar vervoer 

Kleinschalig lijngebonden openbaar vervoer volgens een vaste route, met een vaste dienstregeling en 
professionele chauffeurs. Uitgevoerd met kleinere voertuigen (8 of 15 persoons) dan de standaard 
stads- of streekbus. 

o LijnBelBussen 
Vraagafhankelijk lijngebonden openbaar vervoer, uitgevoerd door professionele chauffeurs met taxi-
busjes of taxi’s. Een deel van de LijnBelBus-lijnen functioneert als aanvulling op de dienstregeling op 
een route van vaste buslijnen in bijvoorbeeld de avonduren. 

o Regiotaxi (OV-deel) 
In bepaalde gebieden en op momenten dat regulier openbaar vervoer niet beschikbaar is, kunnen reizi-
gers gebruik maken van de Regiotaxi. Reizigers betalen hiervoor een tarief dat hoger is dan het regulie-
re openbaar vervoertarief, maar lager dan het commerciële taxitarief. Ritten worden aangevraagd via 
de regionale Regiotaxicentrales (dus de regiovervoerders). 

o Facilitering lokaal vervoer 
Lijngebonden vervoer door vrijwilligers, de zogenaamde Buurtbussen, inclusief vrijwilligerssystemen in 
kleinere steden. De regiovervoerders stellen voor de vrijwilligersorganisaties de voertuigen beschik-
baar, regelen het beheer en onderhoud en verzorgen de medische keuring van de chauffeurs.  
De lokale vervoersystemen die in de huidige pilots in Assen, Hoogeveen en Meppel met professionele 
chauffeurs worden gereden vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeenten. De 
aanschaf en het onderhoud voertuigen worden uitbesteed aan de regiovervoerders. 
Beide vormen worden door het OV-bureau gefaciliteerd. 

 

Gemeenten 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke regelingen waarin collectief vervoer is 
opgenomen. Dit zogenaamde doelgroepenvervoer bestaat uit het vervoeren van geïndiceerde groepen reizi-
gers in een taxi of taxi-(rolstoel)bus. Op basis van de diverse wetgeving zijn de volgende vervoersvormen te 
benoemen. 

 Sociaal-recreatief Wmo-vervoer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 
Sinds januari 2015 worden op basis van de Wmo niet alleen vervoersindicaties afgegeven met als doelstel-
ling sociale participatie, maar ook het vervoer naar dagbestedingslocaties voor thuiswonenden is, via de 
Wmo, een verantwoordelijkheid geworden van gemeenten. Het ‘sociaal-recreatief Wmo-vervoer is vraag-



 

programma van eisen publiek vervoer Groningen Drenthe  9 

afhankelijk waarbij de ritprijs, de beschikbaarheid en (om)rijtijden door de opdrachtgever zijn vastgelegd. 
Voor dit Wmo vervoer wordt veelal de Regiotaxi ingezet. 
 

 Leerlingenvervoer 
Op basis van de Wet op primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertise-
centra hebben gemeenten de verplichting om via een gemeentelijke verordening het leerlingenvervoer te 
regelen voor leerlingen in het speciaal of bijzonder onderwijs die niet zelfstandig of met het openbaar ver-
voer kunnen reizen. Voor het leerlingenvervoer geldt dat gemeenten een aantal randvoorwaarden stellen 
waarbinnen de vervoerder dient te zorgen dat het vervoer van de leerlingen van en naar de scholen of in-
stellingen op een zo efficiënt mogelijke manier plaatsvindt. 
 

 SW-vervoer op basis van de Participatiewet (voorheen WSW) 
Conform de CAO sociale werkvoorziening dienen gemeenten de medewerkers van een sociale werkvoor-
ziening een tegemoetkoming te verstrekken voor woon-werkverkeer. Werknemers van de sociale werk-
voorzieningsschappen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of het openbaar vervoer, kunnen 
in veel gevallen via hun gemeente gebruik maken van het zogenaamde SW-vervoer. 
 

 Vervoer van en naar de dagbesteding in het kader van de Wmo (voormalig AWBZ vervoer) 
Vervoer van en naar door de Wmo gefinancierde dagbesteding in het kader van de Wmo voor mensen die 
niet zelfstandig of met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dit vervoer wordt nu door de gemeenten in-
gekocht bij de zorginstellingen die gecontracteerd zijn om dagbesteding te bieden. Deze zorginstellingen 
combineren dat vervoer met de andere cliënten die ook deelnemen aan de dagbesteding. Veel zorgaan-
bieders kopen vervoer in bij taxibedrijven, maar soms organiseert de zorginstelling zelf het vervoer met 
vrijwilligers of met beroepskrachten. 
 

 Jeugdhulpvervoer op basis van de Jeugdwet 2015 
Een deel van de jongeren die in 2014 nog vervoersrechten hadden vanuit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ), vallen sinds 1 januari 2015, op basis van de Jeugdwet, onder de verantwoordelijk-
heid van de eigen gemeente. Dit vervoer wordt veelal ingekocht bij de betreffende zorgaanbieders. 
 

Particuliere initiatieven 

Particuliere vervoersinitiatieven zijn vervoersinitiatieven waar geen bemoeienis of ondersteuning van de over-
heid mee gemoeid is. Deze initiatieven zijn ontstaan vanuit de samenleving, waarbij de verantwoordelijkheid 
ligt bij de betreffende vereniging, stichting of andere rechtsvorm die het initiatief exploiteert. 
 
Overige vervoersvormen die niet vallen onder één van de samenwerkende partners 

 Wlz-vervoer op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz); 

 zittend ziekenvervoer op basis van de Zorgverzekeringswet; 

 Valys vervoer. 
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3. Beleid publiek vervoer 
 

 Context 
In dit hoofdstuk is de toekomstvisie van publiek vervoer beschreven. De doorontwikkeling van publiek vervoer 
vindt plaats binnen de lopende regionale en landelijke ontwikkelingen, niet alleen op het gebied van vervoer, 
maar meer breed maatschappelijk. Hierbij valt te denken aan de effecten van de decentralisaties in het sociaal 
domein, maar ook aan economische en demografische ontwikkelingen. Te zien zijn toenemende kosten en 
afnemende beschikbare budgetten. Er is maatschappelijke aandacht voor de vergroting van duurzaamheid en 
het behoud van lokale werkgelegenheid. 
 
Veel ontwikkelingen zijn van invloed op het vervoer. Vergrijzing en ontgroening van het platteland zorgen bij-
voorbeeld voor het verdwijnen van voorzieningen, hierdoor ontstaat een andere mobiliteitsvraag, waarbij het 
de uitdaging is om de dreigende afnemende leefbaarheid tegen te gaan. Stedelijk gebied kent een tegenover-
gestelde problematiek, die van verdichting en het verbeteren van de bereikbaarheid. 
 

 Toekomstbeeld en 2018 
Zo spoedig als haalbaar en mogelijk is kunnen inwoners van Groningen en Drenthe gebruik maken van een 
betaalbaar en efficiënt netwerk van publiek vervoer, in aanvulling op een stevige structuur van openbaar ver-
voer. Inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen wordt passend vervoer aangeboden. Daar waar mogelijk 
worden ritten gecombineerd uit het oogpunt van efficiency en betaalbaarheid. Ook het vervoer dat gefinan-
cierd wordt uit landelijke wet- en regelgeving, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), kan goed gecombineerd 
worden met vormen van publiek vervoer. Wellicht dat ook het Valys vervoer in de toekomst komt te vallen 
onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en geïntegreerd kan worden in publiek vervoer. 
 
De ontwikkeling van publiek vervoer in Groningen en Drenthe vindt plaats vanuit het volgende model: 

 
Figuur 2. Model publiek vervoer 

 
Toelichting 
Het grootste deel van de inwoners van Groningen en Drenthe regelt zijn of haar vervoer zelfstandig. Daar waar 
een beroep gedaan wordt op vormen van doelgroepenvervoer streeft publiek vervoer naar integratie en af-
stemming met andere vervoersstromen, waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk reizigers gebruik te 
laten maken van het openbaar vervoer. 
 
Voorop staat dat de gemeentelijke vervoersmogelijkheden een vangnet zijn: een ieder die dat nodig heeft zal 
toegang (blijven) krijgen tot een individuele of gecombineerde maatwerkoplossing. Eigen mogelijkheden (eigen 
vervoersmiddel of een eigen netwerk met vervoersmogelijkheden) en algemene voorzieningen, zoals openbaar 
vervoer, zijn echter voorliggend. Als deze mogelijkheden er niet zijn, wordt gekeken naar de persoonlijke ver-
voersbehoefte en de oplossing die een gemeentelijke vervoersmogelijkheid daarin kan bieden. 
 
Om het toekomstbeeld te realiseren, moet nog veel gedaan worden. De eerste stap is het verzorgen van conti-
nuïteit van de dienstverlening per 1 januari 2018 voor de aflopende contracten van het gemeentelijk doelgroe-
penvervoer en het kleinschalig openbaar vervoer. 
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 Pilots 
Bij het bepalen van het beleid voor publiek vervoer en de ingrediënten voor het programma van eisen, worden, 
naast landelijke ervaringen, de resultaten van pilots en proeven in de gemeenten en regio’s van Groningen en 
Drenthe meegenomen. De pilots worden uitgevoerd door en voor rekening van de betreffende organisaties 
met het doel om systemen te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan: 

 het verbeteren bereikbaarheid voorzieningen; 

 het verbeteren van mobiliteit van de inwoners; 

 het verbeteren van de zelfstandigheid van reizigers van het doelgroepenvervoer; 

 het efficiënt integreren en afstemmen van verschillende vormen van vervoer; 

 het beheersen van de kosten. 
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de pilots, zoals die door de betrokken gemeenten zijn aangereikt. 
Enkele pilots zijn succesvol gebleken en andere pilots kennen minder goede resultaten. Alle resultaten zijn 
echter zeer waardevol en worden gebruikt in de doorontwikkeling van publiek vervoer en worden, waar moge-
lijk, direct verwerkt in de aanbestedingsdocumenten. 
 
Bij het uitvoeren van pilots en proeven wordt landelijke wet- en regelgeving (o.a. de Aanbestedingswet 2012) 
nog wel eens al beperkend ervaren. In overleg met het project Anders Benutten van de drie noordelijke provin-
cies en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt hieraan aandacht besteed. 
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4. Vervoersmodel publiek vervoer 
 

 Inleiding 
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze vanaf 2018 de eerste stappen worden gezet richting het realise-
ren van het toekomstbeeld van publiek vervoer. De beschrijving hiervan in het vorige hoofdstuk is de basis voor 
het bestek van de komende aanbesteding. Het uitgangspunt is het behoud van het goede en het treffen van 
maatregelen die naar verwachting resulteren in verbeteringen. 
 
In het bestek van publiek vervoer worden eisen opgenomen om een basiskwaliteit van vervoer voor alle reizi-
gers te garanderen. Deze eisen zijn gebaseerd op de huidige kwaliteit en relevante ontwikkelingen. Daarnaast 
wordt actief gestuurd op de doorontwikkeling van publiek vervoer. 
 

 Ontwikkelopdracht 
Voor een efficiënte organisatie van het vervoer zijn er maatregelen die direct in het bestek geëffectueerd kun-
nen worden, maar er zijn ook maatregelen die gedurende de looptijd van de overeenkomsten doorgevoerd 
gaan worden. Te contracteren vervoerders moeten hierover een zo goed mogelijk beeld krijgen. Toekomstige 
demografische, ruimtelijke en financiële ontwikkelingen en de effecten ervan op het vervoer kunnen niet vol-
ledig worden voorspeld. De autonome beleidsvrijheid van gemeenten en provincies betekent daarnaast wel-
licht dat niet alle opdrachtgevers dezelfde maatregelen in dezelfde mate zullen doorvoeren. 
 
De gewenste doorontwikkeling vraagt derhalve flexibiliteit in de overeenkomsten om te kunnen doorontwikke-
len en de keuzevrijheid om maatregelen juist wel of niet door te voeren. Daarom wordt gekozen voor een ont-
wikkelopdracht. Dit houdt in dat met de aanbesteding een opdracht in de markt wordt gezet met daarin basis-
eisen voor de uitvoering van het opdracht (kwaliteitseisen, gunningscriteria en uitsluitingsgronden), maar met 
mogelijkheden om gedurende de looptijd van de overeenkomsten samen met de gecontracteerde partijen 
verdere invulling te geven aan de doorontwikkeling van publiek vervoer. 
 
Gelet op de doelstellingen van publiek vervoer worden in de jaren na aanvang van de overeenkomsten wijzi-
gingen verwacht in zowel het volume als de wijze van vervoer. Grote wijzigingen in de uitvoering dienen in 
beginsel te leiden tot her-aanbesteding. Door in het bestek de te verwachten en/of gewenste wijzigingen te 
vermelden wordt voorkomen dat een ontwikkeling leidt tot een wezenlijke wijziging van de opdracht en leidt 
tot een situatie van her-aanbesteding. Hierbij is het van belang om een samenwerking met markpartijen aan te 
gaan. In deze samenwerking wordt verwacht dat de aanbestedende dienst en de gecontracteerde partijen 
gezamenlijk optrekken om de doorontwikkeling te realiseren. Met de marktpartijen wordt gekeken naar de 
optimale variant waarbij, naast de gezamenlijke ontwikkeling in een duurzame relatie, ook flexibiliteit in volu-
me (op fluctuaties in aantallen reizigers of vervoerkilometers) een belangrijk aandachtspunt is om doelen te 
kunnen realiseren. Te denken valt aan jaarlijks gemaximaliseerde aanpassingen van krimp of groei in de om-
vang van de overeenkomsten. 
 
Er wordt tevens nadrukkelijk aandacht besteed aan de mogelijkheden tot het (verder) uitvoeren van pilots en 
proeven. In de ontwikkelopdracht wordt gewerkt met businesscases, vergelijkbaar met de pilots die momen-
teel worden uitgevoerd in diverse gemeenten. Hierdoor kan, opnieuw in samenwerking met de marktpartijen, 
gekeken worden in hoeverre aanpassingen in beleid of uitvoering leiden tot resultaten die passen binnen de 
doorontwikkeling van het publiek vervoer. Vervoerders worden verplicht om mee te werken aan de business-
cases. 
 

 Bundeling van vervoersvormen 
De huidige overeenkomsten staan formeel het combineren van verschillende opdrachten in een voertuig niet 
toe. Publiek vervoer integreert verschillende vormen van vervoer in één vervoersysteem door deze beperking 
op te heffen. Bij het combineren van opdrachten wordt gedacht aan opdrachten die nu onderdeel uit gaan 
maken van publiek vervoer en aan toekomstige combinaties met contracten van zorgaanbieders, andere (se-
mi)overheden en particuliere opdrachtgevers. 
 
Door deze integratie kunnen voertuigen efficiënter worden ingezet (minder stilstand en minder lege kilome-
ters) en kan de combinatiegraad in het voertuig worden verhoogd. Essentieel uitgangspunt hierbij is dat ge-
meenten bij het doelgroepenvervoer door middel van de indicaties bepalen wat de specifieke behoeftes zijn 
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van de reizigers. Deze indicaties zijn leidend bij de mogelijkheden om meerdere reizigers te combineren in één 
voertuig. 
 
Vervoervormen in de aanbesteding 
In het onderstaande figuur is inzichtelijk gemaakt welke vervoersvormen bij de eerste stap, de aanbesteding 
van het vervoer vanaf 2018, worden geïntegreerd in publiek vervoer. 
 

 
Figuur 3. Vervoersvormen publiek vervoer 
 
In publiek vervoer worden voor de aanbesteding 2018 de volgende vervoersvormen, dan wel de functionalitei-
ten van de huidige vervoersproducten, geïntegreerd: 

 Lijnbelbussen 

 regiotaxi, OV-vervoer; 

 Wmo-taxi; 

 Leerlingenvervoer; 

 facilitering van lokaal vervoer (o.a. buurtbussen en stadsbussen in Hoogeveen, Assen, Meppel, Veendam 

en Hoogezand); 

 Participatiewet vervoer (voormalig WSW vervoer) voor een aantal gemeenten die dit hebben aangegeven. 

 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het gemeentelijk doelgroepenvervoer, het OV-bureau is verantwoorde-
lijk voor de exploitatie van het openbaar (bus)vervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Met name aan 
de onderkant van de openbaar vervoermarkt, daar waar het vervoer overgaat van lijngebonden collectief ver-
voer naar vraaggestuurd (in veel gevallen) individueel vervoer, liggen kansen om vervoerstromen vergaand te 
integreren met het gemeentelijk doelgroepenvervoer. Andersom nodigt een goed toegankelijk, hoogfrequent 
OV-systeem ook uit om eenvoudig de overstap te maken van gemeentelijk doelgroepenvervoer naar openbaar 
vervoer v.v. 

Opdrachtgever / beheerder 

huidige situatie
Vervoersconcept Type vervoer

Opdrachtgever / beheerder 

vanaf 1-1-2018

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Internationale trein / Intercity

Valys Bovenregionaal Gehandicaptenvervoer

Provincie Groningen / 

Provincie Drenthe
Hoogwaardig Openbaar Vervoer Regionale trein

Provincie Groningen / 

Provincie Drenthe

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Qliner, Qlink Regio, Zware Stadslijnen

Basisnet Stadsbussen , Streekbussen

Aanvullend vervoer
Aanvullend lijngebonden openbaar vervoer, vaste 

ritten, uitgevoerd met kleiner voertuigen

Aanvullend vervoer
Vraaggestuurd openbaar vervoer (bijv. 

lijnbelbussen)

Regiotaxi CVV, OV-deel

Wmo-taxi CVV, Wmo-deel

Leerlingenvervoer Speciaal Onderwijs, Basisonderwijs

Lokaal vervoer 

Gemeentelijke kleinschalige vervoerconcepten

(bijv. stadsvervoer, soms gefaciliteerd door 

OV-bureau/provincies)  

Participatiewet vervoer (voormalig WSW vervoer) Vervoer woon-werk naar sociale voorzieningen

Voor enkele gemeenten 

opgenomen in contract 

Publiek Vervoer

Vervoer dagbesteding (voormalig AWBZ Vervoer) Zorgvervoer

Vervoer Jeugdzorg Jeugdwet (tot 2014 onderdeel van AWBZ)

Particulieren Vrijwilligersvervoer

Vervoer (vraagafhankelijk of volgens 

dienstregeling) zonder of met ondersteuning van 

overheden (bv.  Buurtbussen, boodschappenbus, 

vervoer voor ouderen)

Facilitering door overheden 

waar dat passend is en een 

meerwaarde heeft.

Gemeenten

Publiek Vervoer

Gemeenten

OV-bureau

Rijk Rijk

OV-bureau
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Het OV-bureau zal binnen publiek vervoer zorg dragen voor het volgende: 

 Het OV-bureau zorgt voor een OV-systeem waar reizigers hoogfrequent alle grote kernen in het gebied 

kunnen bereiken. 

 Op dit moment kent het openbaar vervoer twee vraaggestuurde vervoerproducten, te weten LijnBelBus en 

Regiotaxi (OV deel). Deze vervoerproducten zullen binnen publiek vervoer verder worden doorontwikkeld 

naar een Hub-taxi. 

 De huidige facilitering van lokale projecten als buurtbussen en collectief stadsvervoer, waarvoor het OV-

bureau dus geen concessionerende opdrachtgever is, wordt onder nader in te vullen voorwaarden en 

tijdshorizon voortgezet binnen publiek vervoer. 

In bijlage 3 ‘Vervoersvormen publiek vervoer’ is een uitgebreide toelichting opgenomen van de verschillende 

vervoerstromen. De vermelding van deze vervoersvormen betekent overigens niet dat deze onverkort onder 

de huidige omvang en voorwaarden worden opgenomen. In het bestek wordt dit nader uitgewerkt. 

 
Binnen enkele gemeenten zijn er aflopende contracten voor het voormalig WSW-vervoer. Ook deze worden, 
indien gewenst, meegenomen in de aanbesteding. In het bestek wordt nadere informatie omtrent de te ver-
wachten omvang en uitvoering van de vervoersvormen opgenomen. In de toekomst kunnen ook andere vor-
men van doelgroepenvervoer (zoals Valys-vervoer of vervoer van en naar de dagbesteding) worden geïnte-
greerd in publiek vervoer. 
 

 Openstellen regiogrenzen 
Uit het oogpunt van de lokale werkgelegenheid, de samenstelling van de markt en de marktwerking wordt er 
nadrukkelijk niet voor gekozen om alle regio’s van Groningen en Drenthe (percelen) samen te voegen tot één 
grote regio. Dit zou de opdracht namelijk te groot maken voor de meeste (lokale) ondernemers, waardoor ze 
geen kans krijgen om (een deel van) de opdracht te verkrijgen. Een essentiële verbetering ten opzichte van de 
huidige situatie is het reduceren van beperkende voorwaarden die nu de onderlinge uitwisseling tussen ver-
voerders/regio’s uitsluiten. In de huidige situatie is het een vervoerder niet toegestaan om afspraken met een 
vervoerder uit een ander perceel te maken over de uitvoering van een rit die de perceelgrens overschrijdt, 
waardoor beide vervoerders hun eigen rit moeten uitvoeren en dus beide worden geconfronteerd met lege 
kilometers. Om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst voordoet, wordt van elke regio-
grens vastgesteld in welk perceel deze valt op basis van het aantal ritten dat over en weer de perceelgrens 
overschrijdt. Het perceelgrensoverschrijdende vervoer wordt toegewezen aan het perceel met de grootste 
vervoersstroom over de betreffende perceelgrens. De vervoerder die dat perceel wint gaat niet alleen het 
vervoer binnen dat perceel rijden maar ook het vervoer van beide regio’s over de betreffende perceelsgrens. 
 
Zeven logische percelen 
Integratie en bundeling kan efficiënt toegepast worden als er een logische clustering plaatsvindt op basis van 
vervoersstromen. Deze clustering leidt dan tot verschillende geografische percelen die op basis van de vervoer-
stromen een samenhangend geheel vormen. De keuze voor de omvang van een regio ofwel perceel kan even-
eens gelegen zijn aan voorkeur voor bijvoorbeeld reeds bestaande of te vormen bestuurlijke samenwerkings-
verbanden. De aanbesteding van publiek vervoer bestaat uit zeven percelen, die aansluiten op de huidige regio 
indeling. De redenen hiervoor zijn: 

 de percelen zijn ingedeeld op basis van een oude analyse van de huidige vervoersstromen en sluiten hier-
mee redelijk aan op de te verwachten vervoersbewegingen. Naar aanleiding van een nadere analyse kun-
nen desgewenst op individueel niveau nog gemeenten in een andere regio worden ingedeeld; 

 uit de gehouden inventarisatie bij alle gemeenten is tot nu toe niet naar voren gekomen dat er andere 
(bestuurlijke) wensen zijn ten aanzien van de regio-indeling. De te maken keuzes worden in de bestekfase 
definitief; 

 in de huidige situatie is gebleken dat de omvang van de regio’s (percelen) aansluit op de mogelijkheden die 
het midden- en kleinbedrijf biedt; ook een gehouden marktverkenning bij vervoerders onderschrijft dit. 
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In onderstaande tabel zijn de zeven percelen opgenomen en is tevens aangegeven welke vormen van doel-
groepenvervoer (zie paragraaf 4.2) nu meegenomen worden in het bestek per regio. 

 

Regio’s Bestaat uit 
gemeenten 

Inbreng 
Wmo-

vervoer 

Inbreng 
leerlingen-

vervoer 

Inbreng  
SW-vervoer 

Overig 

Centraal Groningen  Groningen X X X  

Zuidwest-Groningen Grootegast X X  buurtbus 

Marum X X   

Leek X X   

Zuidhorn X X   

Noord-Groningen Appingedam X X   

Bedum X X   

Loppersum X X   

Ten Boer X X   

Delfzijl X X   

Eemsmond X X   

De Marne X X   

Winsum X X   

Oost-Groningen Bellingwedde X X   

Hoogezand-Sappemeer X X   

Menterwolde X X  * 

Oldambt X X X  

Pekela X X  Jeugdhulp 

Slochteren X X   

Stadskanaal X X * * 

Veendam X X  Jeugdhulp 

Vlagtwedde X X   

Noord-Drenthe 
en Haren 

Aa en Hunze X X   

Assen X X  * 

Noordenveld X X   

Tynaarlo X X *  

Haren X X   

Zuidwest-Drenthe  Hoogeveen X X   

Meppel X X   

Midden-Drenthe X X   

Westerveld X X   

De Wolden X X   

Zuidoost-Drenthe Borger-Odoorn X X  * 

Coevorden X X   

Emmen X X  * 

* moet nog beoordeeld worden 
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 Integratie en afstemming met openbaar vervoer 
Afstemmen met (nieuwe) concessie openbaar vervoer Groningen Drenthe 
De Groningen Drenthe (GD) concessie en de hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) concessie lopen per 1 janu-
ari 2020 af. In verband hiermee bereidt het OV-bureau Groningen Drenthe de komende 2 jaar de nieuwe aan-
besteding voor. In de huidige concessies wordt waar mogelijke gewerkt aan integratie en afstemming van pu-
bliek vervoer en openbaar vervoer. In het programma van eisen van de nieuwe GD-concessie wordt de integra-
tie van en afstemming met publiek vervoer verder uitgewerkt. Dit betreft onder andere zaken als toegankelijk-
heid, aansluitingen en informatievoorzienig. 
 
Hubs 
Een hub (voorheen ketenknooppunt) is een hoogwaardige overstapgelegenheid tussen verschillende vervoer-
middelen en mobiliteitsvormen (modaliteiten), zoals bus, trein, fiets, auto, vormen van publiek vervoer etc. 
waardoor deze gezamenlijk een sluitend mobiliteitssysteem vormen. Het OV-bureau is programmaleider in 
opdracht van de provincies Groningen en Drenthe voor de realisatie van de hubs. Ook voor publiek vervoer zijn 
de hubs van belang als overstappunt. Team Publiek Vervoer heeft echter geen formele rol in de realisatie, be-
heer en onderhoud van de hubs. Dit is namelijk een taak van de wegbeheerders, in de meeste gevallen de ge-
meenten of provincies. Afhankelijk van het lokale (te voorziene) gebruik van de hub als overstappunt voor 
publiek vervoer reizigers moet, in overleg met de wegbeheerders, de benodigde ruimte voor voertuigen gecre-
eerd worden en voorzieningen voor publiek vervoer reizigers worden gerealiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het rolstoeltoegankelijk inrichten, het plaatsen van beschutte wachtruimtes en het minimaliseren van 
afstanden tussen de opstapplaatsen van de verschillende vervoersvormen. 
 
De hubs kunnen tevens gebruikt worden voor de bundeling van reizen in het doelgroepenvervoer. Door op de 
hubs reizigers die volledig afhankelijk zijn van geïndiceerd vervoer te laten plaatsnemen in een voertuig dat 
vaste bestemmingen als scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen aandoet, kan de bezettingsgraad van de 
voertuigen worden verhoogd en vermindert de verkeersdruk in het stedelijk gebied. Dit heeft tevens een posi-
tief effect op het milieu. 
 
Er is een lijst en kaart met ruim 50 hub locaties (ruim 30 in Groningen en 20 in Drenthe). Deze voorlopige lijst is 
opgenomen in bijlage 4. De meeste zijn bestaande treinstations, busstations of haltes, maar een hub is meer 
dan een halte of station, het is een kruispunt in multimodale mobiliteit en een ruimtelijk knooppunt van activi-
teit. De uitrol voor de voorzieningen in de infrastructuur is gepland in de periode 2017 – 2020. 
 

 Vervoer efficiënter organiseren 
Om publiek vervoer te optimaliseren zijn er verschillende aanvullende mogelijkheden. Gemeenten en provin-
cies blijven echter zelf verantwoordelijk of en wanneer zij deze mogelijkheden, die vaak aanpassing van beleid 
of lokale verordeningen vereisen, willen doorvoeren. De mogelijkheden om publiek vervoer te optimaliseren 
zijn hieronder (niet limitatief) genoemd. 
 
Leerlingenvervoer over de perceelsgrenzen plannen 
Leerlingenvervoer wordt per jaar of per half jaar gepland. De grootste groep leerlingen in het leerlingenvervoer 
zijn leerlingen die speciaal onderwijs volgen. De instellingen voor speciaal onderwijs zijn vaak gecentreerd in of 
nabij grote plaatsen en hebben een brede regionale functie. Door het leerlingenvervoer over de perceelgren-
zen heen te plannen, ontstaat een efficiëntere vervoerstroom van en naar scholen. Het heeft hierbij de voor-
keur om leerlingen per onderwijsinstelling te vervoeren, zowel vanuit vervoer technische redenen (één be-
stemming) als maatschappelijke redenen (medescholieren in het voertuig). 
 
Opstapplaatsen leerlingenvervoer 
Uit de betreffende pilots blijkt dat door de inzet van opstapplaatsen in het leerlingenvervoer de reisduur wordt 
verkort, de reis rustiger verloopt en kinderen meer ontspannen op school aankomen. De opstapplaatsen vor-
men een eerste stap naar het meer zelfstandig reizen met het reguliere openbaar vervoer. Gedurende de loop-
tijd van de overeenkomsten kunnen de opstapplaatsen, in overleg met de gemeenten, ouders, scholen en ge-
contracteerde vervoerder, gefaseerd ingevoerd worden in de diverse regio’s of gemeenten. 
 
Samenwerking vervoerders 
In de nieuwe overeenkomsten wordt gestuurd op het voorkomen van lege ritten en een toename van de com-
binatiemogelijkheden (zie paragraaf 4.3 en 4.4). Door onderlinge uitruil van passagiers te stimuleren binnen 
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een perceel en over de perceelsgrenzen heen, wordt het afleggen van onnodige lege kilometers zoveel moge-
lijk voorkomen. De vervoerders dienen onderling afspraken te maken over de uitruil van ritten. Juist als er sa-
men gewerkt wordt moet de reiziger moet een vaste plek hebben waar hij altijd terecht kan met vragen over 
zijn reis. Beter nog, het is de wens dat de reiziger actief voorzien wordt van informatie over zijn taxirit, de op-
haaltijd en eventuele vertragingen. Dit wordt als eis in het bestek opgenomen en vervoerders zullen worden 
verplicht om hieraan mee te werken. 
 
Perceelgrensoverschrijdend Wmo vervoer 
Het ‘openstellen’ van de regiogrenzen (zie paragraaf 4.3) vraagt om een regeling voor de toedeling van vervoer 
aan één van de vervoerders van beide regio’s. Om dat te regelen wordt van elke perceelsgrens bepaald welke 
vervoersstroom het grootst is. De tegenoverliggende (kleinere) vervoersstroom uit het andere perceel wordt 
daaruit gehaald en aan de vervoerder van het perceel met de grootste van beide vervoersstromen over die 
perceelgrens heen gegund. Op die manier worden de beide vervoersstromen uitgevoerd door hetzelfde taxi-
bedrijf en kunnen deze gecombineerd worden. 
 
Vervoer over de grens van het samenwerkingsverband Groningen Drenthe 
Vanuit de diverse regio’s zijn vervoerstromen te herkennen die gaan naar gebieden buiten de beide provincies. 
Dit is in feite bestek-overschrijdend publiek vervoer. Analoog aan ‘perceelgrensoverschrijdend Wmo-vervoer’ 
worden ook deze vervoersstromen als onderdeel los beschreven in het bestek om daarmee ruimte te krijgen in 
de samenwerking met de opdrachtgever ’aan de andere kant van de grens’. 
 

 Sturen op de vraag naar vervoer 
Publiek vervoer sluit aan op het openbaar vervoer. Voor de openbaar vervoerreizigers is publiek vervoer een 
goede aanvulling op het openbaar vervoer. Datzelfde kan gelden voor de Wmo’ers en het leerlingenvervoer. 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat een deel van de Wmo’ers hun reis ook met het openbaar vervoer zou kunnen 
maken. Dit biedt in principe volop mogelijkheden om Wmo-vervoer en openbaar vervoer op elkaar aan te slui-
ten en om Wmo’ers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. De afgelopen jaren is er veel geïnves-
teerd in de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Er wordt gereden met laagvloerse bussen en de belang-
rijkste haltes zijn opgehoogd. Om buiten het stedelijk gebied het goed OV-netwerk te kunnen behouden en het 
platteland te ontsluiten wordt ingezet op de bereikbaarheid van hubs. Deze hubs kunnen door een deel van de 
reizigers met een indicatie voor doelgroepenvervoer worden gebruikt. De hubs zijn namelijk goed toegankelijk 
voor reizigers met een beperking en bieden de reiziger de mogelijkheid om over te stappen op het reguliere 
openbaar vervoer, om, indien nodig, op een later deel van het traject weer gebruik te maken van publiek ver-
voer. Deze vorm van ketenvervoer wordt toegepast binnen Valys, maar tot op heden niet of slechts beperkt in 
het gemeentelijk doelgroepenvervoer. 
 
Door van indicering nog meer persoonlijk maatwerk te maken wordt de zelfredzaamheid en het gebruik van 
regulier openbaar vervoer gestimuleerd. In de indicatiestelling en de vaststelling van de vervoersbehoefte kan 
meer rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van bijvoorbeeld toegankelijke haltes en de mogelijk-
heden om delen van de reis af te leggen met regulier openbaar vervoer. Om de overstap te begeleiden kunnen 
gemeenten bij her-indicering gebruik maken van ondersteunende maatregelen als: 

 inzet van de OV-Coach (app voor leerlingenvervoer), OV-maatjes en andere begeleidingstrajecten; 

 verbeterde informatievoorziening. 
 
Deze onderwerpen zijn de afgelopen maanden besproken met de klankbordgroep. Zij onderschrijven het uit-
gangspunt om binnen de mogelijkheden van de individuele reiziger te kijken naar maatregelen waarmee zelf-
standig en tegen een redelijk tarief kan worden gereisd. 
Publiek vervoer zal gemeenten hierover rapporteren en adviseren. Dit is een traject waarin een aantal rand-
voorwaarden moeten worden ingevuld en waarvoor indicatiebeleid gewijzigd moet worden. 
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5. Aanvullende informatie 
 

 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt aanvullende informatie aan bod, welke grotendeels in het bestek nader uitgewerkt en 
aangevuld zal worden. Het gaat over informatie ten behoeve van het beheer van de overeenkomsten, exploita-
tie en uitvoering. Informatief is hierover tweemaal gesproken met vervoerders. In bijlage 5 zijn de verslagen 
hiervan opgenomen. 
 

 Beheer van de overeenkomsten 
Organisatie opdrachtgeverschap 
Schematisch kan team Publiek Vervoer binnen de context van het vervoer in Groningen en Drenthe als onder-
staand weergegeven worden. 
 

 
Figuur 4. Schematische weergave publiek vervoer. 
 
Vanaf 2018 is er voor publiek vervoer een samenwerkingsvorm tussen de gemeenten in Groningen en Drenthe 
en het OV-bureau Groningen Drenthe/de provincies. De samenwerking betreft een kleine uitvoeringsorganisa-
tie die beheer- en ontwikkeltaken zal gaan uitvoeren (zie de tabel taakverdeling hieronder). Naar verwachting 
zal er voor de uitvoering van de omschreven taken vanaf 2018 ca.7.5 fte benodigd zijn. De uitvoeringsorganisa-
tie beoogt de doorontwikkeling aan te jagen en kent een efficiëntere organisatie van de bestaande beheerta-
ken. Deze taken liggen nu bij de individuele gemeenten, het OV-bureau en regionale samenwerkingsverban-
den. 
 
De uitvoeringsorganisatie geeft gevraagd en ongevraagd advies over kansen en mogelijkheden die zij ziet. On-
derdeel van de uitvoeringsorganisatie is dan ook een ontwikkelteam waarbij vervoerders, zorg- en onderwijsin-
stellingen, adviesraden en overige betrokkenen uitgenodigd worden om bij te dragen aan een steeds efficiën-
ter vervoerssysteem met een hoge(re) klanttevredenheid. 
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Taakverdeling 
In onderstaande tabel is beschreven hoe de taken binnen team Publiek Vervoer, de gemeenten en de vervoer-
der(s) worden verdeeld.  
 

Taak Individuele gemeenten / OV-
bureau / provincies 

Samenwerkingsvorm team 
Publiek Vervoer 

Vervoerders 

Beleid Gemeentes blijven verant-
woordelijk voor: 
 Beleidsontwikkeling (inclusief 

vaststellen tarieven reiziger) 

 Financiering doelgroepenver-
voer 

 Beoordeling, toekennen 
mobiliteitsprofiel (gemeente 
bepaalt welke inwoner toe-
gang heeft tot publiek ver-
voer) 

 Afhandeling bezwaren be-
oordeling 

 Beleid lokale vervangende 
vervoersoplossingen. 

OV-bureau blijft verantwoordelijk 
voor: 

 Beleid en financiering klein-
schalige vormen openbaar 
vervoer. 

 Beleid en financiering vraag-
gestuurde aanvullingen op 
regulier OV zoals de hubtaxi. 

  

Beheer  De samenwerkingsvorm voert uit: 
 Opdrachtgeverschap 

 Inkoop en aanbesteding van 
het vervoer 

 Toekomstige aanbeste-
dingstrajecten voorbereiden 
en uitvoeren 

 Tussenevaluatie 2020 
wel/niet regiecentrale 

 Contractbeheer, contractma-
nagement en budgetbewa-
king 

 Aanspreekpunt en contact-
centrum voor lokale ver-
voersoplossingen (buurtbus-
sen, servicebussen, etc.) 

 Monitoring klanttevreden-
heid en kwaliteit 

 Technisch beheer reizigers-
profiel 

 Beheer dataplatform 

 Efficiencybewaking 

 Doorontwikkeling, optimali-
satie & innovatie 

 Opstellen klachtenprocedure 
en -reglement 

 Klachtaanname en toezicht 
op afhandeling 

 Contacten met vertegen-
woordiging van reizigers 

 PR en acquisitie 
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Vervoer   Vervoerders zijn verantwoorde-
lijk voor: 

 Aanvraag/boeking ritten 

 (verplichte) afstemming met 
collega vervoerders van ove-
rige regio’s 

 Ritplanning & -toedeling 

 Financieel-/administratieve 
afhandeling 

 Communicatie met reizigers 
en informatieverstrekking 

 Uitgifte passen 

 Proactieve advisering aan 
opdrachtgever 

 Uitvoering ritten 

 
Regie op de uitvoering ligt bij de vervoerders 
De taken van de operationele regie van het vervoer (aanvraag/boeking ritten en ritplanning/-toedeling) worden 
uitgevoerd door de vervoerders. Dit zijn taken die in de huidige situatie onderdeel uitmaken van de primaire 
bedrijfsactiviteiten van de vervoerder. In andere delen van Nederland worden, zoals bekend, diverse proeven 
uitgevoerd waarbij de operationele regie en het vervoer zelf als taken worden gescheiden. Hiervoor wordt nu 
niet gekozen omdat: 

 vervoerders reeds de nodige expertise bezitten en zelf reeds beschikken over een eigen regiecentrale; 

 vervoerders meerdere opdrachtgevers hebben en het scheiden van regie en vervoer leidt tot minder com-
binatiemogelijkheden en een minder efficiënte planning aan de zijde van de vervoerders; 

 een korte lijn tussen operationele regie en vervoer essentieel is voor het bereiken van de doelstellingen. 
De vervoerder kent immers zijn reizigers en het toevoegen van een zogenaamde derde partij werkt vertra-
gend; 

 er landelijk (nog) te weinig ervaring is met een aparte ‘regie- of vervoerscentrale’. 
 
Door ervoor te kiezen om de regie uit te laten voeren door de vervoerders wordt een intensieve samenwerking 
tussen de vervoerders noodzakelijk. Hiervoor zullen spelregels worden opgenomen in het bestek. 
 
Tegen het einde van de initiële looptijd van de overeenkomsten (4,5 jaar, tot 1 augustus 2022, zie hoofdstuk 7) 
is er de mogelijkheid om de overeenkomsten wel of niet te verlengen. Dit zou het moment kunnen zijn om 
alsnog een zelfstandige regiefunctie op het operationele vervoer in te richten. Gezien het feit dat hiervoor een 
separate aanbesteding uitgevoerd dient te worden, zal in de periode daarvoor een bestuurlijk traject moeten 
plaatsvinden, gevolgd door een aanbestedingsprocedure. Dit houdt in dat de keuze voor het wel of niet invoe-
ren van een in 2020 gemaakt dient te worden. In 2020 lopen de af te sluiten overeenkomsten voor het Wmo- 
en SW-vervoer 2 en voor het leerlingenvervoer 1,5 jaar. Team Publiek Vervoer zal in 2020 een evaluatie uitvoe-
ren, zodat de resultaten hiervan kunnen worden meegenomen in de besluitvorming die dan dient plaats te 
vinden. 
 
Klachtenafhandeling 
Vervoerders dienen kosteloos mee te werken aan de verwerking en afhandeling van klachten via het onafhan-
kelijke klachtenbureau (zie hoofdstuk 1 en paragraaf 5.2). Hiervoor dient de vervoerder onder meer mee te 
werken aan de inrichting van een klachten applicatie en/of website wanneer team Publiek Vervoer besluit om 
hiervan gebruik te maken. 
 
Datalevering ten behoeve van monitoring 
Omdat er verschillende vervoerders voor verschillende gemeenten werken en het mogelijk dient te zijn dat er 
één managementrapportage gemaakt wordt, is het noodzakelijk dat vervoerders de facturen en data op een 
uniforme wijze aanleveren. Hiervoor worden in het bestek formats en datanormalisatie voorgeschreven. De 
vervoerder dient tevens aan te geven op welke wijze voldaan wordt aan de Wet bescherming persoonsgege-
vens. 
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 Exploitatie en uitvoering 
Personeel 
Voor het personeel dat tot taak heeft om reizigers te vervoeren, te informeren of anderszins te woord te staan, 
geldt een aantal algemene eisen waaraan zij moeten voldoen om hun beroep uit te kunnen oefenen. Dit betref-
fen wettelijke eisen, het kunnen voldoen aan de bepalingen teneinde de uitvoering van de vervoerovereen-
komst te mogen verrichten en het bezitten van de voorgeschreven opleiding en de nodige vaardigheden. 
 
Per functie zijn er specifieke eisen. Chauffeurs dienen bijvoorbeeld een uitstekende kennis te hebben van de 
actuele spelregels van het vervoersysteem, inclusief de relevante aansluitingen op het openbaar vervoer in en 
buiten het vervoersgebied. Ook dienen chauffeurs kennis te hebben van of ervaring te hebben met de omgang 
met de doelgroepen bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer. In het bestek worden specifieke eisen hier-
voor opgenomen. Aan het personeel werkzaam op een centrale worden specifieke kwaliteitseisen gesteld zoals 
uitstekende kennis van de actuele spelregels van het vervoersysteem en een servicegerichte en klantvriendelij-
ke instelling. 
 
Anders dan in het openbaar vervoer is de overnameplicht binnen het taxivervoer niet geregeld in de aanbeste-
ding maar via de taxi CAO. Daarin zit de zogenaamde ‘OPOV- regeling’: overgang personeel bij overgang ver-
voerscontracten. Hierbij functioneert Sociaal Fonds Taxi, het aanspreekpunt voor alle partijen binnen het taxi-
vervoer (KNV Taxi, vakbonden), als bewaker van deze regeling. In het kader van het behoud van de regionale 
werkgelegenheid spreken we als opdrachtgevers uit dat het de voorkeur heeft dat het bestaand personeel zo 
veel mogelijk mee over gaat naar een eventuele nieuwe vervoerder. 
 
Naast het reguliere contractvervoer dat door professionals wordt uitgevoerd binnen het contract publiek ver-
voer, zal de gecontracteerde vervoerder ook in staat moeten zijn lokale projecten zoals bv buurtbussen en 
gemeentelijke stadsvervoerprojecten te faciliteren. Naast faciliteren in materiële zin omvat deze facilitering 
ook de opleiding en bijscholing van de chauffeurs van de buurtbusprojecten, zodat zij eveneens in de lokale 
situatie op hun rol zijn toegerust bij lokale vervoersprojecten zoals bijvoorbeeld de buurtbussen. 
 
Materieel 
De voor de uitvoering van deze vervoersovereenkomst in te zetten voertuigen dienen te voldoen aan de rele-
vante wettelijke technische eisen en de krachtens wet- en regelgeving gestelde nadere voorschriften. Voorts 
bevat het bestek nadere eisen aan onderhoud, comfort, duurzaamheid, rolstoelvoorzieningen, toegankelijkheid 
en inrichting van de voertuigen. 
 
Voor wat betreft duurzaam gebruik van de in te zetten voertuigen wordt in de aanbesteding gevraagd een plan 
op te stellen. Waar mogelijke eerdere afspraken en/of combinaties van contracten vragen om concrete duur-
zaamheidseisen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van alternatieve brandstoffen, dient dit in het betreffende plan 
te worden verwerkt. 
 
Congestie door projecten 
Vanaf 2017 tot en met 2021, dus nog gedurende de looptijd van huidige contracten, wordt de Ring Zuid van 
Groningen omgebouwd en gedeeltelijk ondergronds gemaakt. De verwachting is dat dit bovengemiddeld veel 
verkeershinder gaat veroorzaken. Dit is de reden om bij de aanbesteding de vervoerders te vragen om een 
afzonderlijk plan op te stellen ten aanzien van het realiseren van de gewenste kwaliteit in relatie tot de werk-
zaamheden aan de Ring Zuid. Ook andere majeure projecten zoals de ombouw van de stationsgebieden in 
Groningen en Assen en werken op diverse N-wegen zullen bovengemiddeld invloed hebben en worden mee 
beschouwd in de regelingen voor de komende contractperiode. 
 
Data uitwisseling ten behoeve van het vervoer 
Om betere samenwerking en uitwisseling door middel van een portaal, website en/of app mogelijk te maken is 
data-uitwisseling noodzakelijk. Deze dient realtime gekoppeld te zijn aan de planning van de vervoerders. Een 
mogelijkheid is dan bijvoorbeeld dat de reiziger via een applicatie op zijn of haar smartphone de taxi kan trace-
ren en kan volgen die hem of haar komt ophalen. Indien blijkt dat dergelijke technologie van toegevoegde 
waarde is, dan dient dit vooralsnog wel beschouwd te worden als een vorm van doorontwikkeling, aangezien 
dit naar verwachting niet bij de aanvang van de overeenkomsten ingeregeld zal zijn. In het bestek wordt opge-
nomen dat de vervoerders dienen te werken aan realtime datakoppelingen met de systemen en dat de kosten 
van deze koppelingen voor rekening komen van de vervoerders. 
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Onder-aanneming 
Vervoerders mogen binnen het bestek zonder voorafgaande toestemming maximaal 20% van hun ritten in 
onder-aanneming uitbesteden aan één of meer van de vervoerders die een overeenkomst hebben voor één of 
meer van de overige percelen in het kader van publiek vervoer. Facturatie, verantwoording en het voldoen aan 
alle eisen blijft de verantwoordelijkheid van de gecontracteerde vervoerder (de hoofdaannemer). Hierdoor is 
het bijvoorbeeld mogelijk om het Wmo-vervoer in de grote(re) kernen op piekmomenten ‘op te vangen’ met 
voertuigen en chauffeurs van de vervoerder van een ander perceel die ‘s ochtends naar de grote kernen gere-
den zijn in het kader van het leerlingenvervoer. Als een vervoerder meer dan 20% in onder-aanneming wenst 
uit te besteden, dan dient de vervoerder hiervoor schriftelijke toestemming te krijgen van de opdrachtgever. 
 
Uitstraling 
Gelet op het vorengenoemde is het van groot belang dat de in te zetten voertuigen binnen publiek vervoer 
eenzelfde uitstraling of punten van herkenning hebben. Om dit te realiseren zullen eisen worden opgesteld ten 
aanzien van de herkenbaarheid van voertuigen, waarbij de vervoerders niet de mogelijkheid verliezen om effi-
ciënt verschillende voertuigen in te kunnen zetten. Een voorbeeld waaraan gedacht kan worden is het gebruik 
van magneetstickers met de naam en het logo van publiek vervoer erop. Dergelijke magneetstickers zijn een-
voudig te plaatsen, te verwijderen en te hergebruiken. 
 

 Duurzaamheid 
Gezien het feit dat er vele (aanvankelijk ca. 25.000.000) kilometers per jaar zullen worden afgelegd door de te 
contracteren vervoerders, is duurzaamheid van groot belang. Duurzaamheid is voor het taxivervoer onder te 
verdelen in de volgende thema’s: 

 energie en klimaat; 

 materialen en grondstoffen; 

 leefomgeving; 

 gezondheid en welzijn. 
Elk van deze thema’s is te vertalen naar eisen, wensen en aandachtspunten. De invulling van de eisen en wen-
sen ten aanzien van duurzaamheid wordt in overleg met de verschillende gemeenten per regio vastgesteld, 
zodat zoveel mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de verschillende gemeentelijke belangen. Tevens zal 
uitdrukkelijk ook het beleid en de visie van beide provincies ten aanzien van duurzaamheid zo veel mogelijk 
verwerkt worden in de eisen van het bestek. Toewerken naar Zero Emissie in 2025 kan hierbij een uitgangspunt 
vormen. 
 
De deelnemende gemeenten en beide provincies hechten allemaal waarde aan duurzaamheid en hebben dit 
vastgelegd in het beleid. Publiek Vervoer zal aansluiten op gemeentelijk en provinciaal beleid en zal bijdragen 
aan het realiseren van doelstellingen. Doordat gemeenten en provincies eigen beleid hebben geformuleerd 
bestaat er (mogelijk) een verschil tussen de regio’s in de huidige duurzaamheidsnormen en bijbehorende mo-
gelijkheden. 
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6. Financiën 
 

 Middelenstromen 
Om een indruk te geven van de verdeling in de marktomvang van de diverse vervoersvormen is onderstaande 
figuur opgenomen. Aangetekend wordt dat het aandeel ‘OV kleine bussen’ in de nieuwe situatie niet meer 
aanwezig zal zijn, in verband met de keuze om dit deel onder te brengen bij de openbaar vervoer concessie 
Groningen Drenthe en dat het aandeel LijnBelBussen veel kleiner zal zijn, omdat het aantal ritten hiervan be-
duidend lager zal zijn in de nieuwe situatie. 
 
In onderstaande figuur is ter illustratie de verdeling van marktomvang per vervoersvorm in 2015 weergegeven. 
Dit is een overzicht exclusief de ondersteuning van het OV-bureau aan lokale vervoersvormen. 

 
Figuur 5. Marktomvang per vervoersvorm 
 
Voor de verschillende vervoersvormen zijn diverse inkomstenbronnen aanwezig, namelijk middelen vanuit de 
individuele gemeenten, middelen vanuit het OV-bureau en de reizigersopbrengsten. In onderstaande figuur is 
een indruk gegeven van de onderlinge verhouding van de middelen en de besteding daarvan wederom per 
2015. 
 

 
Figuur6. Indruk financiële stromen 

 

 

In de nieuwe situatie wordt in de herkomst van de middelen vanuit gemeenten per 2018 in eerste instantie 
geen grote wijziging verwacht. Lopende de contracttermijn zal de inhoudelijke doorontwikkeling effecten heb-
ben op omzet en verdeling per vervoersvorm. Hiervoor zal in het bestek een regeling worden opgenomen met 
margebepaling en verrekensystematiek. Voor het deel dat via het OV-bureau loopt zal een wijziging plaatsvin-
den van besteding van de middelen, vanwege het vervallen van een deel van het vervoer. 
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Uitgangspunt is dat de budgetten voor vervoer van de individuele gemeenten en van het OV-bureau niet sa-
mengevoegd worden. Voor de opdrachtgevers zal in de voorgestelde nieuwe situatie volgens een nog vast te 
stellen verdeelsleutel een jaarlijkse bijdrage worden gevraagd ten behoeve van het in te stellen bureau Publiek 
Vervoer. 
 

 Afrekensystematiek 
De afrekensystematiek tussen opdrachtgevers en vervoerders moet voldoen aan de eisen waarbij overheden 
de juiste sturingsmogelijkheden hebben. In de loop van het contract zijn er veel aspecten die invloed kunnen 
hebben op de prijs van het vervoer. Overheden willen niet alle risico’s daarvan bij de vervoerder neerleggen, 
omdat sommige aspecten niet door de vervoerders zijn te beïnvloeden en onzekerheid tot een hogere prijs van 
het vervoer leidt. Daarnaast willen de opdrachtgever de vervoerbedrijven wel prikkelen om hun bedrijfsproces 
en planning te optimaliseren, waarbij de te kiezen afrekensystematiek ten voordele kan werken van zowel de 
opdrachtgevers als de vervoerders. 
Projectorganisatie Publiek Vervoer is in overleg met externe adviseurs, KNV-taxi en sociale partners om te ko-
men tot een afrekensystematiek die recht doet aan bovenstaande uitgangspunten. De twee basisprincipes 
daarin zijn: 

 ‘afrekenen op basis van inzeturen van voertuigen’: dit sluit aan bij de kostenstructuur van vervoerders, 
zorgt voor beperkt risico bij vervoerders, maar mist een prikkel om efficiënt te plannen; 

 ‘afrekenen op basis van reizigersuren of kilometers’: hierin wordt de vervoerder geprikkeld om de reizi-
gerskilometers met zo min mogelijk voertuigkilometers uit te voeren. Dit kan de vervoerder echter maar 
deels zelf optimaliseren. 

Binnen deze twee principes zijn sub-varianten mogelijk. Daarbij is het ook heel goed denkbaar om per soort 
vervoer (vast route vervoer zoals Leerlingenvervoer of vraagafhankelijk Wmo-vervoer) een verschillende afre-
kensystematiek te gebruiken. 
Eén van de uitgangspunten bij het vaststellen van de afrekensystematiek is om de administratieve lasten van 
zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zo laag mogelijk te houden. 
In de bestekfase wordt de afrekensystematiek op basis van de input van beschreven partijen verder uitgewerkt. 
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7. De aanbesteding 
 

 Algemeen 
De primaire aanleiding voor de aanbesteding is dat de huidige overeenkomsten tussen enerzijds de gemeenten 
en/of het OV-bureau en anderzijds de verschillende vervoerders op 1 januari 2018 aflopen. Met uitzondering 
van het leerlingenvervoer, de overeenkomsten hiervoor lopen af op 1 augustus 2018. Om het vervoer te kun-
nen blijven garanderen dienen er nieuwe overeenkomsten te worden gesloten met vervoerders. Daarnaast zijn 
de ontwikkelingen in het sociaal domein, het behouden/verbeteren van de leefbaarheid op het platteland, het 
behouden/verbeteren van de bereikbaarheid van steden en kernen en het betaalbaar houden van het vervoer 
aanleiding voor het afsluiten van nieuwe overeenkomsten die ruimte bieden voor desgewenste doorontwikke-
ling(en). 
 
Op de aanbestedingsprocedure is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

 Wet van 1 november 2012 zoals laatstelijk gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 juni 2016, 
houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leve-
ringen en diensten (Aanbestedingswet 2012); 

 Besluit van 11 februari 2013, inhoudende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 
2012 (Aanbestedingsbesluit); 

 Gids Proportionaliteit, april 2016. 
 

 Wijze van aanbesteding 
7.2.1. Keuze aanbestedingsprocedure 
Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een reguliere Europese openbare procedure: 

 De opdracht is te classificeren als een dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012. 

 De opdracht is te classificeren als een overheidsopdracht in de zin van de Aanbestedingswet 2012. 

 De opdracht is niet te classificeren als een concessie in de zin van de Aanbestedingswet 2012, aangezien er 
geen sprake is van een exploitatierisico aan de zijde van opdrachtnemers. 

 De opdracht is niet te classificeren als een concessie in de zin van de Wet personenvervoer 2000. 

 De geraamde initiële waarde van de opdracht bedraagt ca. € 35.000.000,- per jaar en overstijgt hiermee 
het drempelbedrag voor diensten en leveringen (€ 209.000,-) ruimschoots. 

 Bij het toepassen van een niet-openbare procedure bestaat de kans dat er onvoldoende concurrentie 
plaatsvindt gedurende de gunningsfase, omdat er mogelijk minder inschrijvers een inschrijving kunnen 
doen dan bij het toepassen van een openbare procedure. 

 Het aantal te verwachten inschrijvers ligt nabij het minimum aantal te selecteren inschrijvers dat is toege-
staan bij het toepassen van een niet-openbare procedure. 

 
In het kader van de administratieve lastenverlichting wordt deze aanbesteding volledig digitaal uitgevoerd. 
 

7.2.2. Indeling in percelen 
De aanbesteding is opgedeeld in zeven (7) percelen, waarbinnen alle vervoersvormen die onderdeel uitmaken 
van de opdracht gegund worden aan één inschrijver (dit kan ook een samenwerkingsverband zijn dat gezamen-
lijk heeft ingeschreven). De redenen om de aanbesteding op te delen in zeven (7) percelen zijn: 

 De geografische regio’s zijn vrijwel gelijk aan de huidige vervoersgebieden. 

 Anders dan huidig: De omvang van de vervoerstroom tussen percelen is bepalend voor de toewijzing aan 
welk perceel deze stroom wordt toegewezen. De combinatie van het vervoer binnen de regio, en aan die 
regio toegevoegd regio-overschrijdend vervoer is samen een perceel in de zin van de aanbestedingswet. 

 De geografische indeling doet recht aan de logische vervoersbewegingen die er zijn binnen het werkgebied 
(zie ook paragraaf 4.4). 

 Kleinere percelen leiden tot een minder efficiënte uitvoering van de vervoerstromen. Hierbij hebben 
marktpartijen aangegeven dat de huidig voorgestelde perceelindeling voor een ieder als redelijk kan wor-
den aangemerkt. 

 In het bestek zelf zal de clustermotivering van entiteiten en de vervoersvormen nader worden uitgewerkt. 
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Om de volgende redenen is gekozen om alle vervoersvormen binnen een perceel te gunnen aan één opdracht-
nemer: 

 Verhoging van de efficiëntie in de planning en uitvoering van het vervoer (synergievoordelen). 

 Toename van het aantal combinatiemogelijkheden. 

 Door alle vervoersvormen te gunnen aan één opdrachtnemer, wordt er één aanspreekpunt en verant-
woordelijke gecreëerd per perceel. 

 De samenstelling van de relevante markt werpt geen belemmeringen op voor samenvoeging van de op-
dracht. 

 De toegang voor het MKB wordt niet verslechterd, aangezien een of meerdere percelen alsnog door het 
Midden- en Kleinbedrijf (hierna: MKB) uitgevoerd kunnen worden. 

 De organisatorische gevolgen en risico’s van de samenvoeging voor de aanbestedende dienst en de onder-
nemer zijn, gezien de samenstelling van de markt, nihil. Op dit moment zijn er reeds percelen waarbinnen 
alle vervoersstromen aan één opdrachtnemer zijn gegund. Hieruit blijkt dat een samengevoegde opdracht 
zonder grote gevolgen door één opdrachtnemer kan worden uitgevoerd. 

 De vervoersvormen die binnen een perceel aan één opdrachtnemer worden gegund zijn samenhangend. 
Alle vervoersvormen betreffen personenvervoer waarvoor vergelijkbaar materieel ingezet dient te worden 
en waarbij sprake is van doelgroepen die vergelijkbare kenmerken vertonen. 

 

Dit leidt dan tot de volgende perceelindeling: 

1. Gemeente Groningen 
2. Gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn 
3. Gemeenten Appingedam, Bedum, Ten Boer, Loppersum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne en Winsum 
4. Gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, Bellingwedde, Vlagtwedde, Pekela, Ol-

dambt, Stadskanaal en Veendam 
5. Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo en Haren 
6. Gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe en De Wolden 
7. Gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen 
 

Nuancering: in het kader van stadsvervoer worden op dit moment enkele pilots uitgevoerd in de gemeenten 
Assen, Meppel en Hoogeveen. Deze pilots kunnen effect hebben op de vervoersstromen en omzet van gecon-
tracteerde vervoerders. Het uitgangspunt is dat deze pilots buiten de te sluiten overeenkomsten vallen en dat 
de gemeenten individueel de pilot en bekostiging daarvan met de opdrachtnemer afstemt, bespreekt en als 
nadere opdracht gunt. Dit geldt ook voor andere pilots c.q. experimenten. Het is aan de betreffende gemeen-
ten om de entiteit Publiek Vervoer te informeren en betrekken. 
Lokale c.q. maatschappelijke initiatieven kunnen leiden tot een reductie van de vervoerstromen. In het kader 
van de participatiemaatschappij onderschrijven gemeenten dergelijke initiatieven. Een voorbeeld van een der-
gelijke initiatief is de VOR in de gemeente Roden. 
 

Het is inschrijvers toegestaan om op alle percelen in te schrijven, maar er geldt een maximum van drie (3) per-
celen dat één inschrijver gegund kan krijgen. Inschrijvers dienen bij inschrijving hun voorkeurspercelen aan te 
geven. Indien een inschrijver op meer dan drie percelen als economisch meest voordelige inschrijver kan wor-
den aangemerkt, dan zal de inschrijver voor de overige (niet voorkeurs) percelen als nummer 1 worden door-
gehaald en zal op die percelen de opdracht worden gegund aan de oorspronkelijk als nummer 2 geëindigde 
inschrijver. Voor deze voorwaarde is gekozen om te voorkomen dat de totale opdracht wordt gegund aan één 
(1) of twee (2) inschrijver(s). Het minimum aantal opdrachtnemers in het gehele gebied is dan drie. 
 
De voordelen van deze voorwaarde zijn: 

 er wordt voorkomen dat de verhoudingen in de markt ernstig worden verstoord en borgt ook naar de 
toekomst een markt met meerdere concurrerende aanbieders; 

 er ontstaat geen (te) grote afhankelijkheid van één onderneming; 

 het MKB zal hiermee meer kansen krijgen op het verkrijgen van een deel van de opdracht. 
 
Het nadeel van deze voorwaarde is dat de mogelijkheid bestaat dat voor een bepaald perceel niet de inschrij-
ver met de beste prijs-kwaliteit verhouding wordt gecontracteerd. 
 
In onderstaande figuur is het effect van de beschreven maatregel op de verdeling van de percelen te zien. De 
fictieve varianten tonen aan dat de aangegeven voorkeurspercelen alleen bepalend zijn als een inschrijver op 
meer dan 3 percelen een economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. 
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Gegadigden kunnen slechts één inschrijving indienen. Ze kunnen inschrijven als zelfstandig inschrijver, als lid 
van een combinatie en als hoofdaannemer. Het staat inschrijvers niet vrij eveneens als onderaannemer aan te 
bieden. Het staat inschrijvers allen wel vrij om van dezelfde onderaannemer(s) gebruik te maken. 
 

7.2.3. Social return 
In het beleid van de Groningse en Drentse gemeenten is het belang van social return onderschreven. Ten aan-
zien van social return zullen de opdrachtnemers van Publiek Vervoer worden verplicht en gefaciliteerd om een 
bepaald minimum percentage van de opdrachtwaarde te besteden aan social return, rekening houdend met 
proportionaliteit en een passende invulling van de social Return doelstellingen van de individuele gemeenten. 
Het definitieve percentage zal in de bestekfase in nauw overleg met de betrokken gemeenten worden vastge-
steld en nader uitgewerkt. 
 
Indien het mogelijk is om een hoog percentage te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van bestaande ar-
beidsplaatsen en lokale werkgelegenheid, dan zal hiernaar worden gestreefd. Naast de verplichting om invul-
ling te geven aan social return, worden opdrachtnemers gehouden aan en gecontroleerd op het naleven van de 
CAO verplichtingen. Om te borgen dat de opdracht wordt vergeven aan ondernemingen die de CAO verplich-
tingen naleven, zal dit als eis worden opgenomen in de aanbesteding. Vervolgens wordt dit gecontroleerd door 
het controleren van de verklaringen van het Sociaal Fonds Taxi. 
Indien er een nieuwe vervoerder wordt gecontracteerd voor één of meerdere percelen, dan heeft deze nieuwe 
vervoerder de verplichting om, conform de OPOV regeling in de CAO Taxivervoer, minimaal 75% van het perso-
neel van de zogenaamde latende vervoerder een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Deze overeenkomst 
moet qua contracturen, contractduur, inhoud van het werk en de datum in dienst gelijk zijn aan het oude con-
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tract. Het personeel dat geen aanbod krijgt van de nieuwe vervoerder, komt mogelijk in aanmerking voor een 
transitievergoeding van de latende partij. 

Op dit moment zijn er meerdere mensen met een Sociale Werkvoorziening (SW) indicatie gedetacheerd bij de 
huidige opdrachtnemers. In de aanbesteding zal worden opgenomen dat de detachering van deze mensen 
gecontinueerd dient te worden, ook als er een nieuwe vervoerder wordt gecontracteerd. Deze detacheringen 
maken onderdeel uit van de social return verplichting(en) van de vervoerder(s). 

Op welke wijze verdere invulling wordt gegeven aan social return, wordt per regio vastgesteld. Immers, de 
mogelijkheden om invulling te geven aan social return en de huidige wijze van monitoren (kunnen) verschillen 
per regio of gemeente. Bij het realiseren van social return wordt gestreefd naar het creëren van duurzame 
arbeidsplaatsen, zodat wordt voorkomen dat mensen slechts tijdelijk een arbeidsplaats aangeboden krijgen en 
deze vervolgens weer kwijtraken. Hierin is ketensamenwerking van groot belang. 

Opdrachtnemers verplichten zich om bij het ontstaan van nieuwe vacatures in hun organisatie in het kader van 
de opdracht personeel van latende opdrachtnemers voorrang te verlenen in het wervingstraject. Indien dit niet 
leidt tot invulling van de vacature worden de betreffende opdrachtgevers benaderd voor het werven van men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van het faciliteren van vervoerders door opdrachtgevers 
bij het realiseren van de social return resultaten. 
 

 Gunningsprocedure 
Gunning vindt, per perceel, plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen en de beste prijs-
kwaliteit verhouding heeft De beste prijs-kwaliteit verhouding wordt berekend op basis van de ingediende 
prijs, de beschreven en aangetoonde kwaliteit en duurzaamheid op basis van de gunningsmethodiek ‘gunnen 
op waarde’ of ‘prijs per punt’. Dit zijn absolute gunningsmethodieken, wat inhoudt dat het aantal punten dat 
een inschrijving krijgt niet wordt gebaseerd op de kwaliteit of prijs van de overige inschrijvingen. Kwaliteit zal 
voldoende meewegen in de gunning om te voorkomen dat een inschrijving met de laagste prijs een (te) groot 
voordeel heeft ten opzichte van de overige inschrijvingen. De exacte zwaarte van kwaliteit bij gunning zal nader 
worden bepaald in de bestekfase. 

De eisen zijn zoveel mogelijk functioneel gespecificeerd, omdat inschrijvers hierdoor de mogelijkheid houden 
de gestelde eisen (en daarmee onderdelen van de overeenkomst) op een wijze in te vullen die voor hun goed 
uitvoerbaar is. Eén van de vastgestelde eisen betreft het beschikken over een TX-keurmerk of gelijkwaardig en 
deelname aan/toepassing van het Sociaal Fonds Taxi. In te zetten chauffeurs dienen te beschikken over een 
Taxi-pas en op verzoek van opdrachtgever wordt een VOG of vergelijkbaar (contractuele eigen verklaring van 
de medewerker aan de werkgever) van medewerkers verstrekt. 
 

 Planning 
Hieronder is de planning van de aanbesteding opgenomen. De planning kan nog gewijzigd worden, indien dit 
noodzakelijk blijkt. In de planning is rekening gehouden met en ruimte opgenomen voor mogelijke vertragingen 
door onvoorziene omstandigheden. In bijlage 6 is ter informatie de totaalplanning publiek vervoer aangegeven. 

Publicatie beschrijvend document + bijlagen dinsdag 21 maart 2017 (week 13) 

Sluiting eerste termijn voor het stellen van vragen vrijdag 7 april 2017, 14:00 uur (week 15) 

Streefdatum beschikbaarstelling eerste nota van 

inlichtingen 

vrijdag 14 april 2017 (week 16) 

Sluiting laatste termijn voor het stellen van vragen vrijdag 21 april 2017, 14:00 uur (week 16) 

Streefdatum beschikbaarstelling laatste nota van 

inlichtingen 

vrijdag 28 april 2017 (week 17) 

Sluiting inschrijvingstermijn dinsdag 9 mei 2017, 14:00 uur (week 19) 

Evaluatie ontvangen inschrijvingen gereed donderdag 1 juni 2017 (week 22) 

Gunningsadvies aan procuratiehouder(s)  donderdag 8 juni 2017 (week 23) 

Voorlopige gunning vrijdag 7 juli 2017 (week 27) 

Einde bezwaartermijn en definitieve gunning vrijdag 28 juli 2017 (week 31) 

Ingangsdatum overeenkomst (start implementatieperiode) dinsdag 1 augustus 2017 (week 31) 

Startdatum Wmo-vervoer, WSW-vervoer en Regiotaxi maandag 1 januari 2018 

Startdatum leerlingenvervoer woensdag 1 augustus 2018 
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 De overeenkomst 
Gekozen wordt voor een dienstverleningsovereenkomst, waarbij alle contractuele afspraken met de vervoer-
ders worden vastgelegd, waaronder een afnameverplichting voor gemeenten. Voor gemeenten geldt dat na 
contractering en implementatie van de overeenkomsten verder gewerkt moet worden aan de realisatie van 
gemeentelijke doelstellingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zaken als her-indiceren, ontwikke-
ling van begeleidingsinstrumenten, (her)inrichten van vervoersknooppunten, etc. Deze zaken zullen de nodige 
doorloop en implementatietijd vergen alsmede de medewerking van de gecontracteerde vervoerders. 
Aan de kant van de vervoerders geldt eveneens een organisatievraagstuk. Het opheffen van beperkingen en de 
sturing op efficiency en samenwerking vraagt ook een tijdsinvestering en herzien van werkwijzen van deze 
partijen. Bij een gezamenlijke doorontwikkeling en dus ook investeringen in bijvoorbeeld materieel en perso-
neel hoort ook een duurzame contractperiode. 
 
Voordelen: 

 langere looptijd mogelijk dan bij raamovereenkomst; 

 heldere afspraken omtrent dienstverleningsniveau en medewerking vervoerders. 
 

Nadeel: 

 afnameverplichting van een nader te bepalen percentage van de gemeenten bij de opdrachtnemers. 
 

De overeenkomsten en de uitvoering hiervan worden beheerd en gemonitord door het in te richten team Pu-

bliek Vervoer. 

 

7.5.1. Looptijd 
De concessie openbaar vervoer Groningen Drenthe wordt opnieuw aanbesteed en zal in januari 2020 van start 
zal gaan. Het is de wens van gemeenten en OV-bureau om de concessie grootschalig openbaar vervoer Gronin-
gen Drenthe en het publiek vervoer als aanvullende systemen te laten functioneren en waar mogelijk elkaar te 
laten versterken. Om gezamenlijk deze afstemming te realiseren en ook zorgvuldig te laten plaatsvinden is het 
raadzaam om beide concessies juist niet gelijktijdig te laten aflopen en ingaan. 
 
Er wordt een looptijd van de overeenkomst van 4 jaar en 7 maanden voorgesteld, eenzijdig te verlengen met 
twee termijnen van twee (2) jaar. Dit geeft de mogelijkheid aan zowel de zijde van opdrachtgevers als de op-
drachtnemers om te innoveren en te investeren in doorontwikkeling van het publiek vervoer. Er is gekozen 
voor een initiële looptijd van 4 jaar en 7 maanden, zodat het leerlingenvervoer en de overige vervoersstromen 
tegelijk aflopen in de zomervakantie. Met het oog op een eventuele volgende aanbesteding is het logischer om 
een nieuwe overeenkomst in te laten gaan in de zomervakantie, aangezien dit een rustigere periode is aan de 
zijde van opdrachtgever en vervoerders. 
 
Voordelen: 

 tijd voor ontwikkeling en investeringen voor gemeenten, OV-bureau en vervoerders; 

 mogelijkheid om tussentijds te kiezen voor een nieuwe aanbesteding en beëindiging van de overeenkomst; 

 efficiëntie in transactiekosten voor alle partijen bij de aanbesteding; 

 mogelijkheid om na afloop van de initiële looptijd over te stappen op een regiecentrale. 
 

Nadeel: 

 de markt voor minimaal 4 jaar, 7 maanden en maximaal 8 jaar afgesloten van mededinging. 
 

7.5.2. Tussentijdse wijziging en beëindiging 
De overeenkomst kan tussentijds beëindigd worden en op vooraf vastgestelde onderdelen worden gewijzigd. 
Door bij in het bestek helder de wijzigingsmogelijkheden te beschrijven, kan de overeenkomst ook bij verlen-
ging worden aangepast op een wijze waarop deze voor alle partijen efficiënt en effectief blijft. 
Wanneer er sprake is van wettelijke voorgeschreven wijzigingen dan is het wenselijk om de overeenkomst aan 
te kunnen passen ongeacht of er sprake is van een verlenging. Ook dit kan aan de hand van heldere en ondub-
belzinnige wijzigingsclausules worden bereikt. 
 
Zoals eerder gesteld willen we in aanbesteding voorkomen dat opdrachtgevers te maken krijgen met één of 
twee grote opdrachtgevers in deze en opvolgende aanbestedingen. In dit kader is het aantal percelen dat een 



 

programma van eisen publiek vervoer Groningen Drenthe  30 

vervoerder maximaal kan bedienen gemaximeerd. In lijn van deze gedachte, wordt in de contracten een aparte 
clausule opgenomen ten aanzien van overname van opdrachtnemers tussen percelen. Deze clausule zal inhou-
den dat de overeenkomst beëindigd kan worden na overname, waarna een perceel opnieuw kan worden. Het 
gaat hier dus duidelijk om een ‘’kan’’ bepaling. Daarnaast zal een vangnetconstructie worden geconstrueerd 
voor het geval een contract wordt beëindigd in verband met faillissement/liquidatie/wanprestatie waarbij het 
perceel wordt toegewezen aan één van de andere opdrachtnemers. 
 
Daarnaast zal in de overeenkomsten een prijsindexeringsclausule worden toegevoegd. De vorm en inhoud van 
deze clausule zal in overleg met de inkopers van de gemeenten in de bestekfase verder worden uitgewerkt. 
 
Verder zal in de overeenkomsten een herzieningsclausule worden opnemen. Bij verlenging wordt het op-
drachtnemer toegestaan om de prijs naar beneden bij te stellen. Over de invulling van deze clausule wordt 6 
maanden voor ingang van de verlenging tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesproken. Redenen voor 
bijstelling naar beneden kunnen zijn: lagere kapitaallasten, efficiëntievoordelen welke bereikt zijn gedurende 
de initiële contractperiode en lagere overhead. 
 

Uiteraard zal er een wijzigingsclausule worden opnemen in het kader van bijstelling van de overeenkomst als 
het gevolg van wettelijke wijzigingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geheel of gedeeltelijk 
vervallen van verplichtingen van de gemeenten in het kader van vervoer. 
 

7.5.3. Vervoerovereenkomsten 
De eisen en wensen van opdrachtgevers ten aanzien publiek vervoer worden opgenomen in het bestek. De 
eisen en wensen zijn gebaseerd op de huidige bestekken op grond waarvan de bestaande vervoersovereen-
komsten zijn gesloten en de evaluaties die hebben plaatsgevonden met de huidige opdrachtnemers. Om tot de 
doorontwikkeling publiek vervoer te komen, zijn op een aantal punten aanpassingen aangebracht. Deze aan-
passingen zijn onder meer voortgekomen uit gesprekken met vertegenwoordigers van de opdrachtgevers, de 
Klankbordgroep Publiek Vervoer en de huidige contractpartners. Daarnaast is gekeken naar de resultaten van 
landelijke ontwikkelingen en onderzoeken. De nieuw te sluiten overeenkomsten bieden daarnaast ruimte voor 
doorontwikkeling en verdere optimalisatie van het vervoer. 
 
De bestaande vervoerovereenkomsten worden onverkort, met inachtneming van de overeengekomen contrac-
tuele bepalingen, door de bestaande vervoerders uitgediend. 
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Bijlagen 
 
Separaat bijgevoegd middels een bijlagenboek 
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Bijlage 1 Verslag Klankbordgroep Publiek Vervoer Groningen Drenthe 
 

Verslag 
  

vergadering Klankbordgroep Publiek Vervoer Groningen Drenthe 

vergaderdatum donderdag 1 september 2016 

  

 

Doel 
Harry Hoefsloot heet als projectleider Publiek Vervoer alle aanwezigen welkom. Het doel van de middag is 
informatie op te halen bij de aanwezige leden van de Klankbordgroep Publiek Vervoer. Hiertoe worden de 
aanwezigen ingedeeld in vier tafelgroepen. De tafelgroepen worden verzocht om een vijftal vragen te beant-
woorden. De beantwoording van de vragen dient als input voor het te schrijven programma van eisen publiek 
vervoer. 

 

Vragen en reacties 
Hieronder worden de vragen en reacties weergegeven. Per tafel is een kort verslag gemaakt per vraag. Om 
dubbelingen te voorkomen zijn de reacties per vraag gebundeld. Niet iedere reactie is woordelijk weergegeven. 
 
A: Wat zijn de mogelijkheden, beperkingen en valkuilen bij integratie van verschillende vormen van vervoer 
(Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, openbaar vervoer)? 

 Vervoerstromen zijn goed te combineren, indien voldoende rekening wordt gehouden met de door de 
reiziger ondervonden beperkingen. 

 Vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen. 

 Bij het combineren van reizigers is het van belang dat rekening gehouden wordt met de effecten op de 
reisduur. 

 Er bestaan goede mogelijkheden tot het combineren van de verschillende vormen van vervoer op plekken 
waar verschillende vervoerstromen samenkomen. Dit vereenvoudigd de overstapmogelijkheden. 

 Verschillende (taxi)bussen naar één locatie is maatschappelijk ongewenst. 

 Er moet voldoende aandacht blijven bestaan voor maatwerk. 

 Er moet aandacht zijn voor de (sociale) vaardigheden van de chauffeur. Deze moet kunnen omgaan en 
kennis hebben van de verschillende doelgroepen. 

 
B: Hoe kijken gebruikers van doelgroepenvervoer aan tegen het streven om via overstappunten meer gebruik te 
laten maken van het openbaar vervoer? Wat is daar voor nodig en wat is reëel? 

 Beperk het aantal overstappen per reis tot maximaal twee. 

 Zorg voor begeleiding bij overstapmomenten, bijvoorbeeld door ondersteuning van vrijwilligers. 

 Communicatie tussen de vervoerders of vervoersystemen is noodzaak. 

 Voldoende plaats voor rolstoelgebruikers. 

 Overstapplaatsen moet tenminste droog en veilig zijn. 

 Chauffeurs en treinpersoneel moeten ingespeeld zijn op mensen met beperkingen. 

 Goede indicatiestelling. 
 
C: Gemeentes blijven zelf verantwoordelijk voor de indicering. Dit betekent ook dat er dus lokale verschillen zijn 
(huidige situatie) en blijven (toekomstige situatie) wie, wanneer en hoe vaak gebruik mag maken van publiek 
vervoer. Hoe kijkt de Klankbordgroep hier tegen aan? 

 De beleving is dat er geen grote verschillen bestaan tussen de verschillende gemeenten. Daarbij geldt dat 
maatwerk in de uitvoering van belang is. 

 Probeer afstemming te houden in werkwijze. 
 
D: Het uitgangspunt is om de spelregels van het vervoersysteem (aanmeldtijden, (om)rijtijden etc.) voor het 
gehele systeem (dus over 35 gemeenten in beide provincies) gelijk te houden. Hoe kijken de leden van de Klank-
bordgroep aan tegen de huidige spelregels van de Regiotaxi, Wmo en leerlingenvervoer. Wat zijn de knelpunten 
en wat kan beter? 
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 Dit uitgangspunt is essentieel voor het slagen van het systeem. 

 De communicatie tussen vervoerder en reiziger is van groot belang. Er wordt waarde gehecht aan het 
duidelijk communiceren en het nakomen van afspraken. 

 Telefonische bereikbaarheid is van belang (korte responstijd). 

 Geef tijdig informatie over verstoring en vertraging van de reis. 

 Geef chauffeur de mogelijkheid om een extra, niet aangemelde passagier mee te nemen op een rit. 

 Voor wat betreft spelregels: meer flexibiliteit, minder strakke regels. 

 Contactloos betalen is een wens. 
 
E: Op welke wijze kunnen gebruikers straks het beste betrokken worden bij de kwaliteitsbewaking van het ver-
voersysteem (klachtafhandeling, reizigerspanels, klanttevredenheidsonderzoeken)? 

 Er is een duidelijke, breed gedeelde behoefte aan een laagdrempelige, onafhankelijke klachtenprocedure. 
De reiziger hoeft de klacht bij voorkeur niet in te dienen bij de vervoerder. 

 Stel een onafhankelijke klachtencommissie in met daarin een vertegenwoordiger van reizigers. 

 Een actieve bewaking van kwaliteit, niet alleen o.b.v. klachten, ook door metingen klanttevredenheid. 

 Een apart reizigerspanel voor publiek vervoer die terugkoppeling krijgt van de klachten en wijze van afhan-
deling. 

 Inzet vrijwilligers als ’tester’ van vervoersvormen. 
 

Vervolgtraject 
In de komende periode wordt het concept programma van eisen verder uitgewerkt en vervolgens op 14 sep-
tember a.s. vrijgegeven voor bespreking met de opdrachtgevers. Tegelijkertijd wordt dit concept document ook 
vrijgegeven voor de leden van de Klankbordgroep. De reacties kunnen dan tot vrijdag 14 oktober worden gege-
ven. Vervolgens worden de reacties verwerkt in het einddocument programma van eisen. Dat wordt rond  
1 november naar de gemeenten en het OV-bureau gestuurd voor besluitvorming. Op verzoek van de Klank-
bordgroep kan in de volgende fase ook meegesproken worden over het bestek. Het bestek is het document 
waarop de vervoerders kunnen inschrijven door middel van het indienen van een offerte. Het bestek bestaat 
naast een meer beschrijvend deel uit een opsomming van (technische)eisen waaraan de vervoerder tenminste 
dient te voldoen. 

Op de site www.publiekvervoer.nl kunt u meer informatie vinden over het meespreektraject en het project. 

http://www.publiekvervoer.nl/
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Bijlage 2 Pilots 
 
In deze bijlage is een aantal pilots vermeld die kennis opleveren voor de doorontwikkeling van Pu-
bliek Vervoer. Deze pilots zijn initiatieven van de betreffende regio of gemeente en worden uitge-
voerd en gefinancierd voor de verbetering van de kwaliteit en/of het beheersbaar houden van de 
eigen kosten. De resultaten van de pilots zijn voor zover relevant als innovaties meegenomen in het 
programma van eisen Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Niet alle pilots zijn al ver genoeg om tot 
resultaten te hebben geleid. Na de totstandkoming van de samenwerking zal team Publiek Vervoer 
een rol spelen in de initiëring en ondersteuning en kennisverspreiding van de pilots.  
 
 
Naam project Digitale OV-coach 
Doelgroep Leerlingen 11 – 18 jaar 

Regio/gemeente Noord Groningen, 8 gemeenten 

Looptijd 2011 tot heden 

Omschrijving / 
doelstelling 

Leerlingen met het OV laten reizen met behulp van een digitale app waarmee ze 
problemen en vragen beantwoord kunnen krijgen. 
Leerlingen zelfstandiger te maken. 
De app is ontwikkeld door Stichting dr. Leo Kanner (expertise autisme) 

Resultaten/stand 
van zaken 

De kinderen blijken flexibeler, mobieler en zelfstandiger in het verkeer te worden, 
zijn trots omdat zij zelfstandig naar school reizen en hebben de rest van hun leven 
baat bij deze ervaring. 
Inmiddels wordt deze manier van werken toegepast in heel Noord-Groningen. 

 

Naam project Bundeling doelgroepenvervoer 
Doelgroep AWBZ en Wmo-vervoer 

Regio/gemeente Eemsmond 

Looptijd Najaar 2015 tot heden 

Omschrijving / 
doelstelling 

Onderzocht wordt hoe de verschillende organisaties (Zorginstelling Novo, sociale 
werkplaats Ability, Werk-leerorganisatie Werk Op Maat, gem. Eemsmond en het OV-
bureau) gebruik kunnen maken van elkaars vervoersystemen, en om reizigers rich-
ting het goedkopere OV te leiden. Er zijn OV-ambassadeurs opgeleid, die begonnen 
zijn NOVO-cliënten richting OV te helpen. De doelgroep is inmiddels uitgebreid en 
beslaat feitelijk iedere burger met een hulpvraag. 

Resultaten/stand 
van zaken 

Het project van de OV-ambassadeurs wordt, met oog op behaalde successen,  
inmiddels uitgerold over geheel Noord-Groningen. Verder is binnen het contract van 
het ‘’Ommelander Samenwerkingsmodel” inmiddels opdracht gegeven aan de  
Pijlerpartners (zorgaanbieders) om in beide clusters in aanloop naar 2018 de sa-
menwerking op gebied van vervoer voor dagbesteding tussen aanbieders en ver-
voerders te bevorderen. 

 

Naam project Per fiets i.p.v. schooltaxi 
Doelgroep Leerlingen 

Regio/gemeente Delfzijl 

Looptijd Oktober 2012 

Omschrijving / 
doelstelling 

Leerlingen worden gestimuleerd met de fiets naar school te gaan i.p.v. met de taxi.  

Resultaten/stand 
van zaken 

Bij tussenevaluatie werd gestimuleerd in groepjes te gaan fietsen. 
Het gaat om twee onderdelen: 
1. Als de ambtenaar leerlingenvervoer inschat dat een leerling kan fietsen wordt 

een vergoeding van € 200,- verstrekt om bij de fietsenmaker een fiets aan te 
schaffen. Het bedrag wordt overgemaakt naar de fietsenmaker. Dit gebeurd in-
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cidenteel. 
2. Fietsen in groepjes. Het blijkt dat kinderen wel kunnen en willen fietsen maar 

niet zonder begeleiding. Moet nog opgestart worden. Er is een vacature opge-
steld voor de vrijwilligersvacaturebank en de Bladergroenschool/Delta Appin-
gedam heeft een selectie gemaakt. Wordt in het voorjaar 2017 gestart (alle tijd 
is nog steeds nodig voor de uitrol opstapplaatsen). 

 

Naam project Nieuw Hoogeveens vervoer: De Bij en Hoogeveenvervoert 
Doelgroep Beide deelprojecten: mensen die zichzelf of met behulp van hun omgeving niet (al-

tijd) kunnen redden qua vervoer. 
De Bij in de kern Hoogeveen en Hoogeveenvervoert in de gemeente Hoogeveen. 

Regio/gemeente Hoogeveen 

Looptijd 2 jaar, 2016 en 2017 

Omschrijving / 
doelstelling 

Nieuw Hoogeveens vervoer omvat drie vormen van vervoer die elkaar aanvullen: de 
nieuwe stadsbus De Bij, het nieuwe vrijwilligersinitiatief Hoogeveenvervoert en de 
bestaande voorziening Wmo regiotaxi. 
 
De Bij – de nieuwe bus van Hoogeveen 
Sinds 13 december 2015 rijdt De Bij door Hoogeveen. Deze nieuwe Hoogeveense 
stadsbus rijdt in de stad op twee vaste routes en stopt bij alle veelgevraagde loca-
ties, zoals ziekenhuis, ouderencentra, winkelcentra, gezondheidscentra en natuurlijk 
het station. De bus biedt veel service. Passagiers kunnen voor de deur van hun be-
stemming aan de route in- en uitstappen en de chauffeur biedt de helpende hand 
als het nodig is. 
 
Hoogeveenvervoert 
Hoogeveenvervoert is sinds 2013 in ontwikkeling en is als stichting in maart 2016 
van start gegaan. Het biedt naast De Bij en de Wmo-taxi de mogelijkheid van betaal-
baar en sociaal ingesteld vervoer voor mensen in Hoogeveen met een beperking, die 
zich geen commercieel taxivervoer kunnen veroorloven, die geen gebruik kunnen of 
mogen maken van De Bij of Wmo-taxi en die geen of onvoldoende sociaal netwerk 
hebben om hun vervoerprobleem op te kunnen lossen. De stichting werkt met vrij-
willigers die bereid zijn met de eigen auto mensen te vervoeren. 
 

Resultaten/stand 
van zaken 

De Bij: 
De aantallen passagiers stijgen maar blijven nog achter op de plannen. Beoogde 
besparingen worden nog niet concreet. Integratie van doelgroepen blijft achter of 
moet nog op gang komen: Wmo pashouders maken redelijk gebruik van de bus 
(indicatie 22% van totale groep reizigers heeft ook Wmo vervoerpas), Alescon 
(WSW) cliënten en Wmo dagbestedingsklanten is lastiger, vooralsnog minimale 
integratie. Klanttevredenheid hoog. Promotie-acties werpen vruchten af (meer en 
tevreden passagiers). 
Hoogeveenvervoert: 
In maart 2016 als stichting gestart, in april eerste passagiers, nog weinig van te zeg-
gen.  

 

Naam project Stadsdienst Meppel 
Doelgroep Alle inwoners van Meppel, maar met name Wmo’ers 

Regio/gemeente Meppel 

Looptijd Vanaf 1 januari 2016 

Omschrijving / 
doelstelling 

Door wegvallen reguliere OV-stadslijn toch blijven aanbieden van OV voor inwoners. 
Nu is gekozen voor combinatie van beroepschauffeurs en vrijwilligers. Ook leerlin-
genvervoer wordt met dezelfde bussen en routes gereden. 

Resultaten/stand In 2017 volgt definitieve evaluatie. 
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van zaken 

  

Naam project Stadsbus in Hoogezand-Sappemeer 
Doelgroep De nieuwe Stadsbus is openbaar vervoer, dus iedereen kan mee. In de praktijk zijn 

het vooral ouderen die de bus gebruiken. 

Regio/gemeente Gemeente Hoogezand-Sappemeer 

Looptijd Fase 1 is afgerond. Fase 2 wordt over nagedacht. 

Omschrijving / 
doelstelling 

In Hoogezand-Sappemeer reed voorheen een Servicebus voor 15 personen georga-
niseerd door het OV-bureau. Deze Servicebus werd gereden door een professionele 
chauffeur. In samenspraak met o.a. ouderenorganisaties in de gemeente is de Servi-
cebus destijds tot stand gekomen. 
 
Het OV-bureau heeft aangegeven de Servicebus op te heffen tenzij de gemeente 
met een alternatief zou komen. Het primaire doel was om een vorm van lokaal 
openbaar vervoer te behouden met sterke overeenkomsten met de Servicebus. In 
tweede instantie is het de bedoeling dit alternatief verder uit te bouwen met meer-
dere/andere vormen van personenvervoer of anderszins. 

Resultaten/stand 
van zaken 

Eind 2014 is de nieuwe stadsbus gaan rijden. Er is een groot aantal vrijwilligers die 
op de Stadsbus rijdt. Daarnaast is er een zelfstandige stichting waaronder het geheel 
valt, die ook de gehele organisatie voor haar rekening neemt. De Stadsbus rijdt een 
vaste dienstregeling.  

 

Naam project Cityline Assen (voorheen Paxer) 
Doelgroep OV-reizigers en Wmo’ers in Assen. 

Regio/gemeente Gemeente Assen 

Looptijd Pilot loopt tot eind 2017. 

Omschrijving / 
doelstelling 

Voor Assen is een pilotperiode van een jaar afgesproken en wordt met twee Cityli-
ners gereden, kleine bussen waarvoor met VMNN een contract is afgesloten. 
De drie ingezette bussen, de chauffeurs, brandstof en verzekering zijn gefinancierd 
door het OV-bureau. Verder wordt het initiatief gesubsidieerd door de provincie 
Drenthe en de gemeente. 
Assen heeft als verbijzonderde opdracht voor het vervangend stadsvervoer ont-
schotting van doelgroepen meegekregen.  

Resultaten/stand 
van zaken 

In 2017 volgt definitieve evaluatie. 
 

 

Naam project Ketenknooppunt / Hub Groningen-Drenthe 
Doelgroep Alle reizigers 

Regio/gemeente Groningen en Drenthe 

Looptijd 2017–  

Omschrijving / 
doelstelling 

Groningen en Drenthe willen reizen met openbaar of publiek vervoer, en het voor- 
en natransport naar de plaats van bestemming zo goed mogelijk faciliteren. OV is 
daarin één schakel, maar door het strekken van lijnen en het toenemende gebruik 
van de hoogfrequente en snelle busverbindingen wordt ook het bieden van een 
totaaloverzicht van reisinformatie van verschillende modaliteiten, en het faciliteren 
van stalling van vervoersmiddelen belangrijk. En een knooppunt biedt daarnaast de 
nodige dienstverlening die gepaard gaat met reizen, zoals catering, kluisjes en ande-
re gemak-toevoegende diensten. Daarom is gestart met de ontwikkeling van het 
concept Ketenknooppunten. 
Er zijn zeven hubs in de pilotfase, o.a. Zuidhorn en Gieten. 

Resultaten/stand 
van zaken 

Verdere uitrol in 2017 
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Naam project Zorginitiatief Coevorden / Dalen 
Doelgroep Inwoners Coevorden en Dalen 

Regio/gemeente Coevorden en Dalen  

Looptijd 2016  

Omschrijving / 
doelstelling 

Doel is het zoeken naar (klantgerichte) nieuwe vormen van samenwerking die naar 
verwachting vorm gaat krijgen in een multifunctioneel centrum voor de zorg. De 
huisartsen maken onder begeleiding van adviesbureau CT-groep een businesscase 
waarin ook nadrukkelijk patiënten geraadpleegd worden. Onderdeel is vervoer naar 
centrum voor degenen die dit niet zelfstandig kunnen. 

Resultaten/stand 
van zaken 

PM 

 

Naam project Experiment bereikbaarheid 5G 
Doelgroep Inwoners Noord Groningen 

Regio/gemeente Provincie Groningen en gemeenten in Noord-Groningen 

Looptijd Vanaf 2016 

Omschrijving / 
doelstelling 

Vergroten van digitale bereikbaarheid en dit in te zetten voor kansrijke thema’s: 
landbouw, zorg, energie, verkeer & logistiek en leefomgeving. Mogelijkheden wor-
den bezien voor gebruik zelfrijdende vervoer (gps)  als aanvullend vervoer.  

Resultaten/stand 
van zaken 

PM 

 

Naam project Boodschappenbus AH Havelte 
Doelgroep Kwetsbare inwoners/ouderen Havelte 

Regio/gemeente Gemeente Westerveld 

Looptijd 2016  

Omschrijving / 
doelstelling 

De vraag naar het bezorgen van boodschappen nam zo toe dat het idee is opgevat 
om oudere, minder mobiele mensen wekelijks op te halen voor het doen van bood-
schappen in de AH en bij andere winkels in het centrum van Havelte. In samen-
spraak met Zorgboerderij De Keuterij in Havelte is de ‘boodschappenbus’ met per-
soneel opgezet. De bus en het personeel komt van de zorgboerderij, de reserverin-
gen voor de ritjes worden door personeel van de AH gedaan. 

Resultaten/stand 
van zaken 

Minder gebruik Wmo-vervoer 

 

Naam project Opstapplaatsen Leerlingenvervoer  
Doelgroep Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer 

Regio/gemeente Gemeenten Noord Groningen en Borger-Odoorn 

Looptijd Sinds 2014 doorlopend 

Omschrijving / 
doelstelling 

In Noord Groningen is in 2014 besloten te starten met opstapplaatsen. In 2016 zijn 
de opstapplaatsen uitgebreid naar Borger-Odoorn. De locatie van de opstapplaats 
wordt gekozen in samenspraak met de ouders en de vervoerder. Dit kan een be-
staande OV-halte zijn maar ook een locatie die ouders veiliger en beter achten. 
Waar nodig wordt bij de gekozen locatie een abri geplaatst. Er is een apart beeld-
merk ontwikkeld dat zichtbaar bij de opstapplaats in de bestrating wordt aange-
bracht. Het beeldmerk is zo ontworpen dat elke gemeente of regio hier gebruik van 
kan maken. 

Resultaten/stand 
van zaken 

Goede resultaten, wordt voortgezet. In Noord Groningen inmiddels een reguliere 

voorliggende voorziening, opgenomen in de verordening leerlingenvervoer 
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Naam project Combinatie doelgroepenvervoer en vervoer zorgaanbieders 
Doelgroep Cliënten zorginstellingen NEVK 

Regio/gemeente Gemeente Hardenberg 

Looptijd 2016  

Omschrijving / 
doelstelling 

Met gecombineerd vervoer wordt bedoeld dat cliënten uit dezelfde regio van ver-

schillende zorginstellingen, ziektebeelden en leeftijden gezamenlijk worden ver-

voerd. Voordeel hiervan is dat de bussen voller zijn en daardoor de kosten lager. 

Resultaten/stand 
van zaken 

Goede resultaten, wordt voortgezet. 

 

Naam project Goedkoper reizen in de daluren 
Doelgroep Wmo’ers 

Regio/gemeente Zuidoost Drenthe 

Looptijd 2015 

Omschrijving / 
doelstelling 

Past de reiziger zijn/haar reis aan indien er een korting op het tarief in de daluren 

wordt gegeven? 

Resultaten/stand 
van zaken 

De korting in een percentage leek aantrekkelijk; echter in ‘eurocenten’ is het voor-

deel gering en daarom niet het gewenste resultaat. Pilot is beëindigd. 

 
NB: 
Middels een presentatie is kennisgenomen van de pilot Connexxion leerlingenvervoer tussen Oost Groningen 
en de stad Groningen. Dit betreft een oefening in het nog efficiënter inzetten van leerlingen vervoer over de 
regiogrens door onder meer gebruik van overstapplaatsen. 
Eveneens is kennis genomen van de pilots met persoonlijke OV-coach in Noord Groningen. Dit is de inzet van 
vrijwilligers die nieuwe OV-reizigers, waaronder mensen met een Wmo-pas, begeleiden bij het kennis maken 
met het gebruik van openbaar vervoer. 
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Bijlage 3 Vervoersvormen publiek vervoer 
 
Vervoersvormen onder verantwoording van de Rijksoverheid 
De Rijksoverheid is opdrachtgever en beheerder van de landelijke spoorconcessie die door de NS wordt uitge-
voerd. Ook is het Rijk opdrachtgever voor Valysvervoer, dit is het bovenregionaal sociaal-recreatief vervoer 
voor mensen met een mobiliteitsbeperking. De regie en planning daarvan wordt gedaan door Transvision BV en 
bij de uitvoering zijn heel veel taxibedrijven betrokken. 
 
Vervoersvormen onder verantwoording van de provincies 
De provincies Groningen en Drenthe zijn opdrachtgever voor de regionale spoorconcessies voor zover het hun 
grondgebied betreft. Dit zijn de lijnen Groningen - Leeuwarden, Groningen - Roodeschool, Groningen - Leer (D), 
Groningen -Veendam en Emmen - Zwolle. Deze regionale spoorconcessie worden allen door Arriva uitgevoerd. 
 
Vervoersvormen onder verantwoording van het OV-bureau Groningen Drenthe 
De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen hebben het OV-bureau Groningen Drenthe 
(OV-bureau) gemandateerd als opdrachtgever en beheerder van het openbaar vervoer per bus in Groningen en 
Drenthe. De huidige openbaar vervoersconcessies met Qbuzz en Arriva Touring voor de bussen in Groningen en 
Drenthe lopen per 1 januari 2020 af. Het openbaar vervoer per bus bestaat uit hoogwaardig openbaar vervoer 
(Qliner, Q-link en ‘zware’ stadslijnen), het basisnet (stads- en streekbussen) en kleinschalig openbaar vervoer. 
 
Hoogwaardig openbaar vervoer en basisnet 
Het hoogwaardig openbaar vervoer bestaat uit Qliners en Q-link-lijnen. Dit zijn lijnen die hoogfrequent de gro-
tere kernen in de regio met kwalitatief hoogwaardige bussen met elkaar verbinden. Overige kernen worden 
met een regelmatige frequentie ontsloten via het basisnet. Door gebruik te maken van ketenknooppunten 
(hubs) waar de verschillende vervoersvormen op elkaar aansluiten wordt een netwerk gecreëerd waarmee 
reizigers vanuit de hele regio vrijwel alle belangrijke voorzieningen (scholen, universiteit en ziekenhuizen, win-
kelcentra) kunnen bereiken. 
 
Kleinschalig openbaar vervoer 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het gemeentelijk doelgroepenvervoer, het OV-bureau is verantwoorde-
lijk voor de exploitatie van het openbaar (bus)vervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Met name aan 
de onderkant van de openbaar vervoermarkt, daar waar het vervoer overgaat van lijngebonden collectief ver-
voer naar vraaggestuurd (in veel gevallen) individueel vervoer, liggen kansen om vervoerstromen vergaand te 
integreren met het gemeentelijk doelgroepenvervoer. Andersom nodigt een goed toegankelijk, hoogfrequent 
OV-systeem ook uit om eenvoudig de overstap te maken van gemeentelijk doelgroepenvervoer naar openbaar 
vervoer v.v. 
 
Het OV-bureau zal binnen publiek vervoer zorg dragen voor het volgende: 
1. Het OV-bureau zorgt voor een OV-systeem waar reizigers hoogfrequent alle grote kernen in het gebied 

kunnen bereiken. Daarbij zal het openbaar vervoer zodanig toegankelijk zijn dat een deel van de mensen 
die nu op basis van gemeentelijke indicatie taxivervoer krijgen aangeboden, ook gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer. In het bestek voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in deze regio, die in 
2017/2018 zal worden vorm gegeven, zal de synergie met het publiek vervoer nadrukkelijk worden opge-
nomen. Dit vervoer vindt altijd plaats met professionele chauffeurs en de provincies werken voor dit OV 
systeem toe naar Zero Emissie in 2025. 

2. Op dit moment kent het openbaar vervoer twee vraaggestuurde vervoerproducten, te weten LijnBelBus en 
Regiotaxi (OV deel). Deze vervoerproducten zullen binnen publiek vervoer verder worden doorontwikkeld 
naar een Hub-taxi. De Hub-taxi zal reizigers binnen de gestelde reisvoorwaarden van huis naar de dichtstbij-
zijnde hub brengen om van daaruit met het reguliere openbaar vervoer de reis te vervolmaken.  
De reisvoorwaarden voor de Hub-taxi zullen nader worden uitgewerkt en in het bestek worden opgeno-
men. De Hub-taxi zal via de aanbesteding publiek vervoer worden ingekocht. Het OV-bureau blijft (financi-
eel) verantwoordelijk voor de Hub-taxi. Ook de hub-taxi wordt altijd gereden met professionele chauffeurs. 

3. De huidige facilitering van lokale projecten als buurtbussen en collectief stadsvervoer, waarvoor het OV-
bureau dus geen concessionerende opdrachtgever is, wordt in beginsel voor de komende periode voortge-
zet binnen publiek vervoer met dien verstande dat de huidige facilitering van de buurtbusverenigingen in 
elk geval in 2018 en 2019 nog in zijn huidige vorm zal blijven bestaan. Eveneens wordt de facilitering van de 
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huidige stadsbussen in Hoogeveen, Meppel en Assen voor in ieder geval 2018 en 2019 voortgezet onder de 
voorwaarde dat de betreffende gemeenten in 2017 besluiten de stadsbussen voort te zetten. Dit wordt 
verder uitgewerkt in de bestekfase. In het bestek voor de aanbesteding worden deze concepten uitge-
vraagd als meerwerkoptie waarbij na besluit over continuering door de betreffende gemeente(n), deze op-
tie al dan niet gelicht wordt. 

 
Vervoersvormen onder verantwoording van de gemeenten 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke regelingen waarin collectief vervoer is 
opgenomen. Dit zogenaamde doelgroepenvervoer is het vervoeren van geïndiceerde groepen reizigers in een 
taxi of taxi-(rolstoel)bus. Op basis van de diverse wetgeving zijn de volgende vervoersvormen te benoemen. 
 
Sociaal-recreatief Wmo-vervoer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 
Het ‘sociaal-recreatief’ Wmo-vervoer is vraagafhankelijk waarbij de ritprijs, de beschikbaarheid en (om)rijtijden 
door de opdrachtgever zijn vastgelegd. Voor dit Wmo-vervoer wordt veelal de Regiotaxi ingezet. De Regiotaxi, 
ofwel het collectief vraagafhankelijk vervoer, is vervoer van deur tot deur op afroep met een, met andere reizi-
gers gedeelde, taxi. Mensen met een beperking of ouderen die het reguliere openbaar vervoer niet kunnen 
gebruiken kunnen een beroep doen op de Wmo en, op basis van een indicatie, gebruik maken van de Regiotaxi. 
Het vervoer wordt aanbesteed en uitgevoerd door gespecialiseerde vervoerondernemingen. Sinds 1 januari 
2004 heeft het CVV een structurele status gekregen via artikel 6 van het Besluit Personenvervoer 2000. 
 
Leerlingenvervoer op basis van de Wet op primair onderwijs 
Leerlingenvervoer betreft vervoer van leerlingen naar scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) 
speciaal onderwijs. In de praktijk zijn er daarmee in grote lijnen drie vormen van leerlingenvervoer mogelijk: 

 de gemeente verstrekt een openbaar vervoerabonnement (en eventueel een abonnement voor de bege-
leider) of geeft hiervoor een vergoeding; 

 de gemeente zorgt voor georganiseerd vervoer met een bus of taxi; 

 ouders krijgen een vergoeding voor het zelf halen en brengen van hun kind (fiets of auto). 
 
Het uitgangspunt voor het verzorgen van passend vervoer is dat elke leerling geacht wordt gebruik te maken 
van het openbaar vervoer. In principe wordt daarom een vergoeding gegeven voor de kosten van openbaar 
vervoer (met of zonder begeleiding). Leeftijd kan een reden zijn waarom iemand niet van het openbaar vervoer 
gebruik kan maken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in haar modelverordening gesteld 
dat kinderen tot 9 jaar begeleiding nodig hebben in het openbaar vervoer. Een (verstandelijke) handicap kan 
één van de andere uitzonderingsredenen zijn waarom iemand niet van het openbaar vervoer gebruik kan ma-
ken. Als openbaar vervoer ontbreekt, dan hebben mensen recht op aangepast vervoer, of ontvangen ouders 
een vergoeding voor het zelf halen en brengen van hun kind. Als de gemeente zorgt voor georganiseerd ver-
voer met een bus of taxi wordt dit 'aangepast vervoer' genoemd. In dit kader bespreken we het aangepaste 
vervoer. 
 
De Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer is in 1987 in werking getreden. De wet is gebaseerd op drie 
onderwijswetten, te weten:  

 de Wet op het primair onderwijs (WPO); 

 de Wet op de expertisecentra (WEC); 

 de Wet op het voortgezet onderwijs. 
 
Het Ministerie van OCW is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de regeling leerlingenvervoer; de 
individuele gemeenten zijn belast met de uitvoering ervan. In de wet krijgt de gemeenteraad de opdracht om 
een verordening vast te stellen voor het vervoer van leerlingen naar scholen voor basisonderwijs en (voortge-
zet) speciaal onderwijs. Het betreft raamwetgeving, waarin enerzijds de rechten van leerlingen en ouders wor-
den vastgelegd en anderzijds de vrijheid van gemeenten om bepaalde zaken naar eigen inzicht te regelen. Er 
mag geen onderscheid worden gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De op godsdienst of levens-
beschouwing van ouders berustende keuze van een school moet geëerbiedigd worden. 
 
Participatiewet vervoer op basis van de Participatiewet (voorheen WSW) 
Cliënten bij de sociale werkvoorzieningsschappen die geen gebruik kunnen maken van eigen- of openbaar ver-
voer, hebben het wettelijke recht op vervoer via hun gemeente. 
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Het (W)SW-vervoer wordt vaak door de SW-bedrijven uitgevoerd. De WSW is opgegaan in de Participatiewet, 
gemeenten staan nu voor de opgave om de oude SW-plaatsen af te bouwen en andere vormen van beschut 
werk in te richten. Het vervoer in het kader van deze regeling wordt ingezet voor die personen die niet in staat 
zijn om zelfstandig of met behulp van derden de aangewezen werkplek te bereiken als gevolg van ondervonden 
beperkingen. 
 
Vervoer dagbesteding (voormalig AWBZ vervoer) 
Vervoer van en naar Wmo gefinancierde dagbesteding voor mensen die niet met openbaar vervoer kunnen 
reizen. Dit vervoer wordt nu door de gemeenten ingekocht bij de zorginstellingen die gecontracteerd is om 
dagbesteding te bieden. 
Op dit moment liggen de contracten met vervoerders niet bij de gemeenten maar bij de zorgaanbieders. Er is 
op geen enkele plek precies aan te geven wanneer welk deel over zou moeten gaan, hoe dat eruit ziet, welke 
omvang dat heeft en of het die omvang over 1,5 jaar ook nog heeft. De inschatting is dat de omzet van dit ver-
voer ruim over de 10 miljoen euro gaat in Groningen en Drenthe samen. 
Wij bieden in deze aanbesteding nadrukkelijk wel de ruimte om te combineren met deze opdracht. Het is dan 
aan vervoerders om een dergelijk werkpakket te verkrijgen bij de zorgaanbieders of via de gemeenten. Ook is 
onder-aanneming mogelijk om meerdere vervoerstromen binnen één voertuig te krijgen. Door de voorspelbare 
korting en efficiency winst is het ook aantrekkelijk voor zowel de vervoerder als de opdrachtgevers als die 
combinatie gemaakt wordt. 
 
Vervoer Jeugdzorg op basis van de Jeugdwet 2015 
Een deel van de jongeren die in 2014 nog vervoersrechten hadden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ), vallen sinds 1 januari 2015, op basis van de Jeugdwet, onder de verantwoordelijkheid van de 
eigen gemeente. Dit vervoer is veelal ondergebracht bij de zorgaanbieder. 
 
Lokale projecten.  
Onder verantwoordelijkheid van gemeenten kunnen lokale projecten ontstaan zoals stadsbussen, zie hieron-
der.  
 
Particuliere initiatieven 
Onder verantwoordelijkheid van lokale instellingen zijn projecten tot stand gebracht als buurtbussen, die door 
hun collectieve karakter als een zekere aanvulling gezien worden gezien op het reguliere openbaar vervoer. 
Een deel van deze projecten worden daarom via Publiek Vervoer door het OV-bureau in meer of mindere mate 
gefaciliteerd. (Zoals aangegeven onder Kleinschalig openbaar vervoer bij het Ov-bureau). 
 
Daarnaast zijn er particuliere vervoersinitiatieven waar geen bemoeienis of ondersteuning van de overheid 
mee gemoeid is. Deze initiatieven zijn ontstaan vanuit de samenleving, waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij 
de betreffende vereniging, stichting of andere rechtsvorm. Hier voor is derhalve geen voorziening opgenomen 
in de aanbesteding.  
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Bijlage 4 Hubs 
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Concept reisHubs Groningen Drenthe 
 

    Najaar 2016 worden in overleg met de wegbeheerders definitieve locaties bepaald. 
 versie 0.5 

  datum maandag 12 september 2016 
      

Regio Plaats Naam knooppunt Wegbeheerder 

NG Delfzijl Station Delfzijl Delfzijl 

NG Appingedam Station Appingedam Appingedam 

NG Loppersum Station Loppersum Loppersum 

NG Middelstum (?) (?) Loppersum 

NG Uithuizen Station Uithuizen Uithuizen 

NG Winsum Station Winsum Winsum 

NG Bedum Station Bedum Bedum 

NG Ten Boer Boltbrug Ten Boer/Groningen 

NG Leens De Nije Nering de Marne 

NG Lauwersoog  Haven de Marne 

        

OG Ter Apel Busstation Ter Apel Vlagtwedde 

OG Vlagtwedde Marke Vlagtwedde 

OG Stadskanaal Busstation Stadskanaal Stadskanaal 

OG Hoogezand-Sappemeer De Hooge Meren of Station Hoogezand Sappermeer  Hoogezand-Sappemeer 

OG Zuidbroek Station Zuidbroek Menterwolde 

OG Veendam Station Veendam Veendam 

OG Scheemda Station Scheemda Scheemda 

OG Winschoten Station Winschoten Winschoten 

OG Pekela nnb Pekela 

OG Siddeburen Leeuwerikhoogte Slochteren 

        

ZWG Zuidhorn Station Zuidhorn Zuidhorn 

ZWG Grijpskerk Station Grijpskerk Zuidhorn 

ZWG Grootegast Grootegast Grootegast 

ZWG Leek Busstation Leek Leek 

ZWG Leek Midwolde A7 RWS/beheer prov. Groningen 

ZWG Marum Marum/A7 RWS/beheer prov. Groningen 

        

GS Groningen Station Europapark Groningen 

GS Groningen Hoofdstation Groningen Groningen 

GS Groningen P+R Kardinge Groningen 

GS Groningen Station Noord Groningen 

GS Groningen P+R Hoogkerk Groningen 

GS Groningen P+R Haren/A28 Haren 

        

ND&H Haren Station Haren Haren 
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ND&H De Punt Knooppunt De Punt Tynaarlo 

ND&H Norg Westeind Noordenveld 

ND&H Peize Rondweg Prov. Drenthe + Noordenveld 

ND&H Roden Busstation Noordenveld 

ND&H Assen M.L. Kingweg  Assen 

ND&H Assen Station Assen Assen 

ND&H Annen Rotonde of Marke Aa en Hunze 

        

ZOD Coevorden Station Coevorden Coevorden 

ZOD Klazienaveen Dordsebrug Emmen 

ZOD Emmen Station Emmen  Emmen 

ZOD Zweeloo Busstation Zweeloo Coevorden 

ZOD Borger P+R N34 Provincie Drenthe 

ZOD Gieten OV-knooppunt Provincie Drenthe 

ZOD Rolde Rolde N33 Provincie Drenthe 

ZOD Zuidwolde (Dr) Busstation De Wolden 

        

ZWD Meppel Station Meppel Meppel 

ZWD Hoogeveen Station Hoogeveen Hoogeveen 

ZWD Beilen Station Beilen Midden Drenthe 

ZWD Smilde nog niet bekend  Provincie Drenthe 

ZWD Dieverbrug Dieverbrug Provincie Drenthe 
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Bijlage 5  Verslag informatieve bijeenkomsten met vervoerders 
 

Verslag 
  

vergadering Marktinformatiebijeenkomst met vervoerders  

vergaderdatum Dinsdag 27 september 2016, 13.00 – 17.00 uur in Hotel Van der Valk Assen 

  
 

Bespreekpuntennotitie inclusief verslag van de discussie van marktinformatiebijeenkomst over het concept 

programma van eisen publiek vervoer. Deze marktinformatiebijeenkomst maakt onderdeel uit van het mees-

preektraject over het concept programma van eisen voor de aanbesteding van het publiek vervoer in Gronin-

gen en Drenthe. In deze notitie lichten wij toe wat wij willen bereiken met deze nieuwe aanbesteding en vooral 

wat de rol van de vervoerbedrijven moet worden in dat nieuwe contract. We willen graag een pakket van eisen 

formuleren dat ook daadwerkelijk uitvoerbaar zal zijn en waarvoor vanuit de vervoersector voldoende interes-

se bestaat om marktwerking te bereiken. 

Doel van de marktinformatiebijeenkomst is om samen met de vervoerders het gesprek over het concept pro-

gramma van eisen aan te gaan. De vervoerders worden hierbij uitgenodigd reactie te geven op de beschreven 

onderdelen en mogelijke nieuwe ideeën, zorgen of andere aandachtspunten te benoemen, alvorens het defini-

tieve programma van eisen wordt opgesteld. 

De winst van publiek vervoer 

De ‘winst’ die wij willen bereiken met deze nieuwe aanbesteding bestaat uit meerdere onderdelen: 

 De winst voor de reiziger bestaat volgens Publiek Vervoer uit een robuust systeem met vervoer dat be-

trouwbaar en voorspelbaar is, waarin sprake is van een vriendelijke en prettige bejegening door het perso-

neel, waarin goede voertuigen worden ingezet en dat passend is bij de beperkingen van de reizigers. 

 De winst voor de vervoerders is dat vervoerders die goede kwaliteit leveren daarvoor beloond worden en 

een verbetering in de efficiency zal ook leiden tot verbetering van de marge. 

 De winst voor het milieu bestaat uit twee onderdelen, want met efficiëntieverbetering zullen er minder 

kilometers gereden worden en door minder milieu belastende voertuigen te gebruiken (met de juiste prijs-

duurzaamheid verhouding) wordt het milieu minder belast. 

 De winst voor de opdrachtgevers is dat er dankzij de efficiëntieverbetering minder kilometers gemaakt 

worden, een deel van die winst gaat terug naar publieke middelen. 

 

Een andere vorm van regie 

Wij kiezen er niet voor om op dit moment een onafhankelijke Regiecentrale op te zetten. Wel willen we dat er 

efficiënter gereden gaat worden. We zien synergievoordelen die nu niet gehaald worden, omdat het vervoer 

‘verkokerd’ en met ‘schotten’ is georganiseerd. In onze aanpak willen we de belangrijkste schotten eruit halen. 

We willen de vervoersmarkt zelf laten werken aan het efficiënter maken van het vervoer dat met publieke 

middelen wordt gefinancierd. Wij zien kansen in het bundelen van verschillende doelgroepen, van verschillen-

de contracten en reizigersstromen. Met onze gecombineerde opdrachten: het Wmo-vervoer en het leerlingen-

vervoer van de 35 gemeenten in Groningen en Drenthe en het kleinschalig openbaar vervoer zetten we een 

grote aantrekkelijke opdracht in de markt. Dit geeft aan ons als opdrachtgever, naast onze verantwoordelijk-

heid naar onze eigen inwoners, een verantwoordelijkheid naar ‘de markt’. 

Als eerste kijken we naar de synergie binnen onze eigen opdracht. Daaruit komt het plan waarbij de percelen 

niet alleen worden ingedeeld op geografische regio. De totale openbare aanbesteding zal bestaan uit 7 perce-

len: indeling van de 6 regio's is gelijk aan de huidige indeling, het 7de perceel is Stad Groningen. 

 Een perceel omvat het Wmo-vervoer binnen één van de regio’s. Daarnaast worden alle grenzen tussen 

twee regio’s gedefinieerd. Al het vervoer over die grens heen (dus het vervoer uit beide regio’s) wordt aan 
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één perceel gegund. Een perceel bestaat dan uit het vervoer binnen een regio aangevuld met 0 tot 4 regio-

grenzen (met het grensoverschrijdende vervoer uit beide regio’s).  

 Voor het Leerlingenvervoer wordt een vergelijkbare definitie gemaakt. Hierbij zoeken we naar de logica 

van het plannen op een bestemming (school) met alle leerlingen die daar naar toe moeten waarbij de syn-

ergie van voertuigen en combinaties met het Wmo-vervoer ook de juiste uitkomst geeft. Hierbij nodigen 

we de vervoerders uit in deze marktinformatie om met ideeën te komen hoe we dit op de juiste manier 

kunnen toedelen. 

 Tot een perceel hoort tenslotte ook het kleinschalig openbaar vervoer (daarover later meer). 

 

Een ander schot dat we eruit willen halen is de beperking om het ‘doelgroepenvervoer’ te combineren met 

ander vervoer. Wij willen de vrijheid bieden om samen te werken met andere vervoersstromen. Wij denken dat 

de vervoerders het beste in staat zijn om in de dynamische markt met een wisselende vervoersvraag een pas-

send antwoord te organiseren. 

 

Vraag: Wij vernemen graag uw reactie op deze nieuwe vorm van regie. 

Reactie van vervoerders: 

De vervoerders zien het als een goede insteek om daar waar mogelijk vervoersstromen en -soorten met elkaar 

te combineren, om zo ook efficiënt(er) om te gaan met publieke middelen. Het combineren mag echter niet 

ten koste gaan van de kwaliteit voor de reiziger. 

 

Leerlingenvervoer 

Voor het leerlingenvervoer geldt dat de grenzen van de vervoercapaciteit al snel bereikt worden omdat scholen 

overwegend dezelfde start- en eindtijden hanteren. Indien scholen bereid zijn de schooltijden te wijzigen kan 

een hogere efficiëntiegraad in het leerlingenvervoer worden behaald. De vervoerders gaan graag om tafel met 

de scholen en de gemeenten, om het gezamenlijke probleem te benadrukken en om mogelijkheden (en beper-

kingen) voor optimalisatie van het vervoer en de indelingen van opleidingen te verkennen. Hierbij kunnen de 

gemeenten vanuit hun opdrachtgeverschap een stevige rol vervullen om het wijzigen van schooltijden te stimu-

leren. De aanbesteding dient het in ieder geval mogelijk te maken om een stuk maatwerk te bieden voor scho-

len. 

Toelichting door de experts. 

Voor leerlingenvervoer bestaan twee planmodellen: één is geconcentreerd een wijk /dorp enkele dorpen opha-

len en dan naar verschillende scholen brengen. Dit wordt vooral gebruikt op het platteland waar de kinderen 

naar verschillende scholen in de stad gaan. Er komt dan in principe maar één busje door een dorp/wijk die alle 

kinderen die naar de stad gaan ophaalt. Een ander planmodel is busjes die maar naar één of twee scholen gaan 

en de kinderen daarvoor uit verschillende wijken ophalen. Hierbij komen er dus verschillende busjes door een 

wijk/dorp voor het leerlingenvervoer. Dit model wordt gebruikt bij grote bevolkingsconcentraties (in de stad). 

Het verschuiven van de tijden geeft in beide planmodellen verschillende effecten! Waarschijnlijk levert het 

binnen de stad efficiëntie op en geeft het problemen in de planning van de ritten van buiten de stad. 

Los van het aanpassen van de schooltijden geven de vervoerders aan dat er in ‘de markt’ reeds samenwerkin-

gen tot stand komen tussen vervoerders indien er win-winsituaties te behalen zijn. Wel lijkt leerlingenvervoer 

minder kansrijk om met andere typen vervoer te combineren. Om optimalisaties in de toekomst te bereiken 

dient in het volgende bestek de mogelijkheid geboden te worden om perceel grensoverschrijdende ritten van 

verschillende vervoerders te combineren. Voorwaarde voor samenwerking is dat er voldoende (financiële) 

prikkels zijn en de (perceel)grensoverschrijdende ritten inzichtelijk zijn voor de vervoerders. Een regiecentrale 

is hierbij niet nodig en zelfs onwenselijk. Moeilijkheid en uitdaging is om een goede verdeelsleu-

tel/financieringsmodel te hanteren: beide vervoerder moeten aan gecombineerde ritten kunnen verdienen. 

Grote vraag hierbij is of en hoe dit in het bestek moet worden opgenomen, het is namelijk lastig om op voor-

hand efficiency en dus tarief te bepalen. Ook geldt dat het leerlingenvervoer van/naar stadsperceel Groningen 

complexer is dan het vervoer in andere percelen. Groningen is voor alle vervoerders een bestemming, hiervoor 

moeten goede afspraken gemaakt worden over mogelijke samenwerkingen. Een idee hierbij is om verschillen-
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de scholen te clusteren en stadsperceel Groningen ‘in taartpunten’ op te delen. Het idee om leerlingenvervoer 

vanuit de scholen te plannen in plaats vanuit de percelen wordt door niet door alle vervoerders als kansrijk 

gezien: het combineren van ritten werkt alleen als vervoerders zelf de stimulans voelen en niet als ritten wor-

den toegewezen. Er wordt aangegeven dat het wenselijk is dat het initiatief bij de markt ligt, een regie van 

bovenaf is hierbij niet nodig. Wel dient geborgd te worden dat één vervoerder verantwoordelijk is/blijft voor 

een rit om kwaliteit te garanderen. 

 

Wmo-vervoer 

Het idee voor Wmo-vervoer is om het vervoer over de perceelgrenzen te laten rijden door de vervoerder met 

de grootste grensoverschrijdende vervoersstroom. Na gunning bestaat nog wel de vrijheid om vervoersstro-

men onderling tussen vervoerders te optimaliseren. Deze benadering kan zorgen voor hogere bezettingsgraden 

en efficiëntie voor het systeem als geheel, maar een zorg hierbij is dat dit mogelijkheden om ritten binnen een 

perceel te combineren verloren gaan. 

Vervoerders reageren hier verschillend op. Enkele vervoerders vinden het direct toewijzen van regiogrenzen 

aan een perceel een goed idee, anderen hebben liever dat ‘de markt’ hier zijn werkt doet. 

In dit kader lijkt het de vervoerders voor Wmo-vervoer handig om voor een concept soortgelijk aan Valys te 

kiezen, (hiermee wordt een handelsplatform bedoeld wat onzichtbaar onder het Valyssysteem draait. In dit 

systeem kunnen vervoerders ritten van elkaar kopen om hun eigen efficiëntie te vergroten), maar het initiatief 

ook hier bij de markt neer te leggen. Een regiecentrale is hierbij niet wenselijk, hiermee kan de vervoerder zelf 

geen ritten meer combineren (‘de kracht zit in de eenvoud’). Met voldoende prikkels, bijvoorbeeld met een 

beloningsysteem, zal samenwerking tussen de vervoerders in de markt tot stand komen. Voorwaarde hierbij is 

voldoende transparantie vanuit vervoerders in samenwerking aan te tonen en te kunnen evalueren (dit is te-

vens bewijs dat een regiecentrale niet nodig is). Uniformiteit van data en vervoerbewijzen is hierbij van belang. 

Ook voor Wmo-vervoer geldt dat er goed nagedacht moet worden over het financieringsmo-

del/afrekensystematiek en over de wijze van communicatie richting de klant. Daarbij wordt tevens de gedachte 

genoemd om in het bestek niet alleen de mogelijkheid maar zelfs een verplichting op te nemen voor onder 

aanneming voor een bepaald percentages van de grensoverschrijdende ritten. 

 

Kleinschalig openbaar vervoer 

Vervoerders geven aan de kleinschalige vaste lijnen te missen onder de noemer van publiek vervoer. Het OV-

bureau geeft hierbij aan dat het een duidelijker onderscheid wil maken tussen vaste ritten (als onderdeel van 

Openbaar Vervoer) en vraagafhankelijk vervoer (als onderdeel van publiek vervoer). De verantwoordelijkheid 

voor vaste kleine lijnen komt hiermee bij het OV te liggen, vanaf 2018 worden deze door Qbuzz uitgevoerd. De 

vervoerders geven echter aan dat dit haaks staat op de samenwerking en de efficiëntie die ze voor de overige 

vervoerssoorten proberen te bereiken. Door kleine vaste lijnen uit het publiek vervoer weg te halen worden 

schakels, en daarmee combinatiemogelijkheden uit het systeem verwijderd. Dit zorgt voor dis efficiëntie: ener-

zijds moeten kleinere vervoerders omschakelen om hun rendementspercentage te kunnen behalen met een 

prijsopdrijvend effect tot gevolg (ook voor leerlingenvervoer en Wmo-vervoer). Tevens zorgt het voor een ma-

terieeloverschot bij kleinere vervoerders terwijl Qbuzz een tekort heeft. Het OV-bureau kan nog geen uitsluitsel 

geven of afspraken gedurende de lopende concessie ruimte biedt voor Qbuzz om dit vervoer uit te besteden 

aan vervoerders die beschikken over klein materieel. In dit kader moet nog goed nagedacht worden over welk 

randvoorwaarden aan het OV-bureau moeten worden meegegeven ten aanzien van de nieuwe concessies: wat 

wordt wel en wat niet onder de noemer OV (en onder publiek vervoer) gegund? 

Buurtbussysteem 

In het huidige buurtbussysteem leveren kleine vervoerders het busmaterieel (inclusief beheer en onderhoud) 

aan de buurtbusvereniging, die vrijwillige chauffeurs inzet om het vervoer te faciliteren. Sommige vervoerders 

geven aan het lastig te vinden de chauffeurs niet aan te kunnen spreken op gedrag (zij hebben geen arbeidsre-

latie) en daarmee kwaliteit te kunnen garanderen. Dit wordt echter niet door alle vervoerders als probleem 

ervaren.  
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Een andere discussie is dat wanneer kleine vaste lijnen onder de noemer van openbaar vervoer komen te val-

len het vervoer per buurtbus ook onder de verantwoordelijkheid van OV zou moeten komen te vallen. Dit le-

vert echter mogelijk problemen op met de beschikbaarheid van reservebussen. Hierbij wordt het idee be-

noemd om het buurtbusmaterieel als één centraal wagenpark te leasen bij een vervoerder. Duidelijk wordt dat 

nog goed moet worden nagedacht onder welke noemer het buurtbusvervoer zou moeten komen te vallen. 

Centrale vragen hierbij aan het OV-bureau zijn hoe dit vervoer in de jaren 2018-2019 geregeld wordt, of het 

uitbesteed mag worden aan kleinere vervoerders, en of 8-persoonsbusjes een geel of blauw kenteken krijgen? 

 

Een andere manier van werken 

Wij vragen van de vervoerders andere zaken dan gebruikelijk. Als er dynamisch gepland wordt over verschil-

lende vervoerssoorten heen bestaat het risico dat de klanten niet weten waar zij aan toe zijn. Wij vragen dan 

ook een optimale communicatie met de klanten waarbij: 

 zij actief geïnformeerd worden over hun ophaaltijden en verwachte reisduur; 

 een actieve bewaking van de overstap op het openbaar vervoer (indien van toepassing); 

 en een actieve bewaking van het halen van prioriteitsritten. 

 

Om echte synergie te bewerkstelligen wordt om een actieve houding en gedrag van vervoerders gevraagd om 

‘op zoek te gaan’ naar de ritten waar de synergie mee te halen is. Mogelijk heeft de vervoerder al opdrachten 

waar die synergie mee te behalen is. Dan vragen wij van de vervoerder acties naar de ‘andere opdrachtgevers’ 

om hen te verleiden om ook de schotten en combinatie beperkende regels op te heffen. Als de vervoersstroom 

waarmee te combineren is in contract bij een andere vervoerder is zijn er twee stappen nodig. Er moet een 

samenwerking en uitwisseling van ritten plaatsvinden en een beweging richting de opdrachtgever van het an-

dere taxibedrijf. 

Het zijn nieuwe rollen en nieuwe taken waar de taxibedrijven mee aan de slag moeten gaan. In onze uitvraag 

en onze beoordelingen zullen we als Publiek Vervoer sterk hechten aan de kwaliteit van de oplossingen die de 

taxibedrijven op dit vlak gaan bieden. Taxibedrijven die niet samenwerken en die geen borging van die samen-

werking kunnen bieden hebben in onze ogen een lagere kwaliteit dan bedrijven die hier wel een geborgd plan 

voor kunnen beschrijven. 

Wij zullen in de aanbesteding een uitvraag doen naar de kwaliteit. Een heel belangrijk item in de kwaliteit zal 

gaan over efficiëntie. Niet alle vervoer in een gebied zit in publiek vervoer (deze aanbesteding). Er zijn nog vele 

andere vervoersstromen waarmee zeker synergie is en waar mogelijkheden zijn voor combinaties, dan wel in 

het voertuig dan wel volgtijdelijk. Een ander item binnen de kwaliteit is de behandeling van klachten. Op uit-

drukkelijk verzoek van de vertegenwoordigers van de reizigers richten wij een onafhankelijke klachtenafhande-

ling en een onafhankelijke klachtencommissie in. 

 

Vraag: Wat is uw reactie op deze door ons gewenste nieuwe manier van werken? 

 

Reactie van vervoerders 

Centrale vraag is: hoe zorgen we ervoor dat het voor klant niet onduidelijk wordt als ritten gecombineerd wor-

den door vervoerders en qua type vervoer? De vervoerders geven aan dat de reeds bestaande terugbelservice 

goed werkt. Hiermee worden reizigers geïnformeerd (‘de bus staat met -x- minuten bij u voor de deur’), de 

telefoniste van de betreffende vervoerder kan dit vanuit een centrale zien en bevestigen. Het informeren van 

de klant valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende vervoerder waar de rit besteld is, publiek ver-

voer hoeft hier als opdrachtgever geen rol in te spelen. 

Ook het bieden van een app per vervoerder wordt als mogelijkheid gezien, echter beschikt maar een deel van 

de doelgroep over een smartphone. De vervoerders zien dit meer als een extra service, maar het is geen vereis-

te. Indien de vervoerder de klant niet kan informeren valt men terug op de telefoon. Extra kwaliteit van reisin-

formatie kan als gunningscriterium worden opgenomen in de aanbesteding. 
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Wat publiek vervoer regelt (en wat vooral niet) 

Wat hebben de vervoerders nodig van de organisatie Publiek Vervoer en welke instrumenten moeten wij vol-

gend jaar in ons bestek beschrijven zodat de vervoerders in staat zijn om deze samenwerkingsuitdaging op te 

pakken? Het gaat dan mogelijk om inzicht in elkaars beschikbare voertuigen, geplande routes en ritten, com-

municatiemogelijkheden, digitale data-uitwisseling etc. 

Waar mogen we van uit gaan dat de markt het zelf kan regelen en wat heeft de markt van Publiek Vervoer 

nodig om het te kunnen regelen? Enkele voorbeelden: 

 Centrale database met specifieke klanteisen en adressen? 

 Afspraken over uitwisseling van data? 

 Is data normalisatie noodzakelijk? En zo ja: bij welk model zouden we moeten aansluiten? 

 Moet Publiek Vervoer afspraken over ‘handel’ in ritten voorschrijven of doen vervoerders dat onderling? 

 Welk kortingspercentage voor de opdrachtgevers is redelijk per rit bij combinaties met andere contracten 

(bijvoorbeeld op samen gereden routes, opdat een generieke, onvoorspelbare korting of een lagere prijs 

kan worden voorkómen? 

 

Methode van afrekenen doet recht aan een redelijke risicoverdeling 

De projectorganisatie Publiek Vervoer onderzoekt andere methoden voor de afrekening met de vervoerders. 

Wij zoeken naar een afrekensystematiek die recht doet aan een redelijke risicoverdeling tussen vervoerders en 

opdrachtgevers. Een van de aanleidingen daarvoor is de eerder genoemde ontschotting. Een andere is dat de 

opdrachtgevers graag flexibiliteit willen in het contract. Flexibiliteit om soms voor méér, soms voor minder of 

soms voor ander vervoer te kunnen kiezen. Bij het vormgeven van de wijzigingen in het vervoer zoeken wij 

nadrukkelijk naar een samenwerking met de vervoerders, waarbij een proactieve houding van de vervoerders 

op prijs wordt gesteld. De gewenste ontschotting en de gewenste flexibiliteit vragen om een andere verdeling 

van de risico’s en daarmee van de methode van afrekenen. 

Vraag: Welke methode van afrekenen doet naar uw mening recht aan een redelijke risicoverdeling? 

 

Reactie van vervoerders: 

De concrete invulling van de afrekenmethode moet nog worden uitgewerkt. Vanuit de vervoerders wordt aan 

een methode gedacht waarbij een gedeelte een lumpsum is en een gedeelte volume afhankelijk. Voorop staat 

dat de methode een positieve prikkel voor samenwerking moet geven, bijvoorbeeld een beloning op basis van 

het aantal ritten dat gecombineerd wordt of wanneer een ketenreis georganiseerd kan worden (een Wmo’er 

afzetten bij OV-hub). Anderzijds zou een vervoerder die niet wil samenwerken een perceel niet gegund mogen 

krijgen. Bij deze bonussystematiek dienen gemeenten eenduidige spelregels over aankomst- en vertrektijdmar-

ges op te stellen. 

 

Het kleinschalig openbaar vervoer zal anders van inhoud zijn 

Zoals het er nu uitziet zal vanuit het OV-bureau Groningen Drenthe de volgende onderdelen van het openbaar 

vervoer worden opgenomen in het contract publiek vervoer: 

 De vraagafhankelijke ritten van een beperkt aantal LijnBelBus-ritten (dus geen vaste ritten meer). 

 OV-reizigers kunnen altijd en overal gebruik maken van de Regiotaxi maar tot en vanaf de dichtstbijzijnde 

Hub (met mogelijke inperkingen). 

 De aanschaf, het beheer, het onderhoud en de brandstof van de minibussen voor vrijwilligerssystemen 

(o.m. Buurtbussen). 

 De status van de drie pilots in Assen, Meppel en Hoogeveen is nog niet duidelijk. 

 

Wat is uw reactie op deze geplande onderdelen van het OV binnen de aanbesteding publiek vervoer? 

Bovenstaande is tijdens de bijeenkomst niet uitgebreid besproken. 
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Overige aandachtspunten vanuit de vervoerders 

 Soms willen passagiers instappen zonder dat zij een rit gereserveerd hebben. Bijvoorbeeld aan het einde 

van een sociale groepsactiviteit (bingoavond). Nu is dat niet toegestaan, maar hoe zou dat in de toekomst 

moeten? Als het kan is het toegestaan, maar de vervoerder wil in de toekomst het recht behouden om de-

ze passagiers te kunnen weigeren, indien de planning dat niet toelaat. 

 Gemeenten hebben AWBZ-vervoer nu ingekocht bij zorgaanbieders. Dit type vervoer valt nu niet binnen 

dit bestek, de omvang hiervan is te groot om het gedurende de looptijd van het contract alsnog op te ne-

men. Enerzijds zou vanuit het bestek wel toegestaan moeten worden dat vervoerder dit type vervoer mag 

combineren met andere typen vervoer, Publiek Vervoer wil combinaties met AWBZ-vervoer wel stimuleren 

maar niet opleggen. Dit thema zal nader onderzocht worden. 

 Ondergrens prijs in aanbesteding: Publiek Vervoer heeft nagedacht over gunningscriteria. In ieder geval 

maken prijs en kwaliteit beide onderdeel uit van de beoordelingssystematiek (EMVI), over de exacte be-

oordeling van de prijsstelling wordt nog besloten. 

 In de aanbesteding mag iedere vervoerder meedingen bij alle 7 percelen, echter kan één vervoerder 

maximaal 3 percelen gegund krijgen. Vanwege voortschrijdend inzicht was dit al anders beschreven in het 

concept programma van eisen. Het is voorstel is nu dat de vervoerder wel op meerdere percelen mag in-

schrijven, maar vooraf al aan moet geven welke percelen zijn voorkeur hebben als hij er meer dan 3 als 

beste beoordeeld wordt. In verlengde van bovenstaande is er één vervoerder die nu het vervoer in meer 

dan 3 percelen verzorgd. Deze vervoerder heeft twee hele percelen en twee halve percelen. Bovenstaande 

betekent dat zij het vervoer in ieder geval in één perceel zullen verliezen, inclusief het personeel. De vraag 

van de vervoerder hierbij is wat de lokale politiek hiervan vindt. 

 Onduidelijkheid bestond bij vervoerders over de clausule uit het concept programma van eisen waarin 

wordt genoemd dat vervoerders maximaal 20% van de ritten, zonder voorafgaande toestemming, mogen 

gunnen aan onderaannemers. Dit betekent niet dat er niet meer dan 20% aan ritten mag worden uitbe-

steed, maar het gaat hierbij met nadruk om de bijzin ‘zonder voorafgaande toestemming’: indien meer dan 

20% wordt uitbesteed dient de vervoerder hiervoor toestemming te vragen  dit zal in het concept pro-

gramma van eisen worden aangescherpt. 

 ‘De kracht zit in de eenvoud’, kaders stellen is goed maar waken voor een teveel aan regels. 

 

Hoe nu verder? 

Mogelijk wordt, indien hier vanuit de vervoerders of vanuit publiek vervoer behoefte aan is, nog een extra 

bijeenkomst gepland. De vervoerders worden hierbij uitgenodigd om een top 3 van belangrijke gesprekson-

derwerpen aan te leveren. 
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Verslag 
  

vergadering Tweede marktinformatiebijeenkomst met vervoerders 

vergaderdatum Dinsdag 25 oktober 2016 13.00 – 15.00 uur Overcingellaan Assen 

  
 

Introductie 

Bespreekpuntennotitie voor de tweede marktinformatiebijeenkomst over het concept programma van eisen 

publiek vervoer. Deze marktinformatiebijeenkomst maakt onderdeel uit van het meespreektraject over het 

concept programma van eisen voor de aanbesteding van het publiek vervoer in Groningen en Drenthe. 

Doel van deze tweede marktinformatiebijeenkomst is om samen met de vervoerders enkele geselecteerde 

onderwerpen uit het concept programma van eisen te bespreken. Deze onderwerpen komen deels vanuit Pu-

bliek Vervoer en zijn deels aangeleverd door de vervoerders. 

 

Voorafgaand aan reactieronde wordt de vraag gesteld wat er gebeurt indien 5 van de 35 gemeenten besluiten 

niet mee te willen gaan in deze vorm van de aanbesteding? In reactie hierop wordt benoemd dat op dit mo-

ment nog niet duidelijk is wat er in dit geval gebeurt, dit zal afhangen van welke gemeenten dit dan zijn. Echter 

is de intentie van de gemeenten om hierin mee te gaan en is er op dit moment (nog) geen aanleiding om te 

denken dat gemeenten hier niet in mee gaan. 

___________________________________________________________________________________________ 

Vergoedingensystematiek 

Hoewel de gedachtenvorming nog niet is afgerond over dit onderwerp, is de richting van onze gedachten de 

volgende: 

 Routevervoer (zoals Leerlingenvervoer): vergoeding voor beladen voertuigkilometers en beladen chauffeursuren. 

 Vraagafhankelijk vervoer (zoals Wmo-vervoer): vergoeding voor reizigerskilometers om prikkel voor efficiënte 

planning in te bouwen, maar ook met een systematiek waarbij efficiency winst door hogere combinatiegraad als 

gevolg van gemeentelijke wijzigingen (bv. her-indicering) verdeeld wordt tussen vervoerder en overheid. Andere 

optie is een beladen kilometer systematiek die opslagen krijgt bij een hogere combinatiegraad. 

 

Vraag: Kunt u reageren op deze systematieken? 

Over het algemeen kunnen de twee verschillende systematieken beide worden gehanteerd, behalve wanneer 

deze twee typen vervoer worden gecombineerd in één voertuig. Dit zal echter beperkt voorkomen. 

Reacties van vervoerders: 

Voor routevervoer wordt aangegeven dat het werken met beladen tarieven moeilijkheden met zich meebrengt 

in de afrekening: de exacte duur van de rit is onbekend en routes wijzigen constant.  Als alternatieve suggestie 

is gesproken over (een combinatie van) een voertuig-, kilometer- en capaciteittarief, om zo bijvoorbeeld ook 

afschrijving en vaste kosten in de verrekening mee te nemen. Vervoerders geven aan een beladen uurtarief een 

eerlijk(er) tarief te vinden, waarbij uitgegaan wordt van met een routeplanner berekende routes (in plaats van 

werkelijk gereden uren). Aandachtspunt is om de te hanteren routeplanner en snelheden in het bestek goed 

vast te leggen, met daarbij de opmerking dat indien gebruik wordt gemaakt van een eigen routesysteem de 

berekeningen maximaal 1 of 2% mogen afwijken (dit zal halfjaarlijks bijgesteld moeten worden). 

Wat betreft vraagafhankelijk vervoer wordt aangegeven dat verrekening op basis van reizigerskilometers de 

makkelijkste methode is bij het over en weer uitbesteden van ritten. Echter is de te bepalen combinatiegraad 

lastig vooraf (bij inschrijving) te bepalen. Tevens is opgemerkt dat met het weghalen van de schotten de kans 

om te combineren groter wordt, maar dit alsnog incidenteel of in een beperkt aantal regio’s mogelijk zou kun-

nen zijn. Daarom wordt gesuggereerd dit eerst in een pilot te testen en te inventariseren in hoeveel % van de 
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gevallen combinaties mogelijk zijn. Indien dit een klein aandeel blijkt te zijn is een ingewikkelde verrekensyste-

matiek misschien niet wenselijk. 

Een ander idee waarover gesproken is, is om vervoerders vrijheid te geven verschillende services en tarieven 

aan te bieden. Hierbij kiest de klant voor de gewenste service: een privérit tegen hoger tarief of een gecombi-

neerde rit tegen een lager tarief. 

Duidelijk is dat er nadruk moet worden gelegd op een win-win-win situatie, voor zowel vervoerder, opdracht-

gever en reiziger. Om een kortingspercentage voor de opdrachtgever op parallel gereden ritten/kilometers te 

hanteren moet vooraf een goede definitie van “parallel” worden opgeschreven. De denkrichting hierbij is om 

niet de inkomsten van de gehele rit, maar enkel de inkomsten van parallelle kilometers te verdelen. 

Tot slot is gesproken over de effecten van mogelijke her-indicering, wat mogelijk gevolgen heeft voor de com-

binatiegraad. Indien door her-indicering een betere combinatiegraad kan worden behaald maar minder omzet 

wordt genereerd is een voor de hand liggende oplossing hiervoor het risico te delen. Bijvoorbeeld: wanneer het 

volume met x% daalt, wordt de prijs met y% verhoogd. Deze bandbreedtes kunnen vooraf worden vastgelegd. 

___________________________________________________________________________________________ 

Perceelgrens overschrijdend WMO vervoer 

Wij blijven vooralsnog op het standpunt staan om als het regiogrens overschrijdend vervoer toe te wijzen aan 

de vervoerder met het grootste aantal te verwachten grensoverschrijdingen over de bewuste grens. 

De ritaanvraag gaat naar de vervoerder van de regio waar iemand woont, die in voorkomende gevallen de 

ritaanvraag doorzet naar de vervoerder die het vervoer uitvoert. De klant heeft één loket bij de ‘eigen’ ver-

voerder, maar kan met een andere vervoerder worden vervoerd. 

Voor het specifieke geval van Groningen geldt dat de meeste Regiopercelen de grootste stroom naar de stad 

hebben. 

We denken na over een vergoeding voor de ritaanname en het doorzetten/aanspreekbaar blijven voor de 

klant.  

Vraag: Kunt u– binnen de door ons gewenste opzet – reageren op dit uitgangspunt?  

Vindt u het wenselijk om een vergoeding voor ritaanname af te spreken? 

Reacties van vervoerders: 

In navolging van de eerste bijeenkomst is in deze bijeenkomst nogmaals gesproken over het perceelgrensover-

schrijdende vervoer. Idee hierachter is dat de klant uit een perceel altijd dezelfde vervoerder belt voor het 

aanvragen van een grensoverschrijdende rit, en zo te voorkomen dat de klant voor iedere rit een ander aan-

spreekpunt heeft. 

De vervoerders geven hierbij enkele zorgen aan: wat gebeurt er bijvoorbeeld als vervoerder X vervoerder Y aan 

moet spreken op een te late aankomst bij de klant van vervoerder X? De vervoerders geven aan dat het combi-

neren van ritten vanzelf optimaal wordt geregeld indien dit wordt overgelaten aan marktwerking. Een mogelijk 

idee dat hierbij werd geopperd is om een centraal boekingssysteem te realiseren (zoals het Valyssysteem), 

waarbij iedere vervoerder verantwoordelijk is voor haar eigen perceel, vervoerders onderling ritten kunnen 

combineren en gewerkt wordt met een kortingspercentage voor alle ritten die in onder-aanneming worden 

weggegeven. Publiek Vervoer benadrukt echter weg te willen blijven van één regiecentrale. 

Een mogelijke oplossing is om de verplichting in het bestek op te nemen, maar de optie open te houden om 
deze verplichting na gunning (wanneer samenwerkingen tot stand zijn gekomen) los te laten. Op deze wijze kan 
alsnog optimalisatie en verdere ontwikkeling in de markt plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is dat de oorspron-
kelijke opdracht gelijk blijft maar men naderhand alsnog kan onderhandelen over het uitwisselen van ritten. 
___________________________________________________________________________________________ 

Gunning EMVI kwaliteit 

Ten aanzien van de kwaliteitseisen in de gunningssystematiek denken wij aan de volgende elementen: 
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 Mate van Duurzaamheid 

 Mate van (intentie tot) samenwerking  

 Mate van SROI 

 Mate van Klantgerichtheid 

 Mate van flexibiliteit bij door de opdrachtgever gewenste systeemwijzigingen 

 

Vraag: Kunt u reageren op de haalbaarheid om deze elementen in de gunning op te nemen? 

In de aanbesteding zullen naar verwachting zowel prijs als kwaliteit worden opgenomen. Hierbij wordt vanuit 
wettelijke verplichting tevens een minimumprijs (ook wel “reëele prijs”) vastgesteld. Om zowel op prijs als 
kwaliteit goed te kunnen beoordelen moeten de gunningscriteria uitmuntend zijn. Bovengenoemde gunnings-
criteria lijken vanuit de vervoerders gezien voor de hand liggend maar in eerste instantie ook weinig innovatief. 
Enkele aanvullende suggesties voor gunningscriteria vanuit de vervoerders zijn: 

- Mate van innovatie (bijv. gebruik van Apps, klantenportalen, etc.) 

- Aantoonbare betrokkenheid van vervoerder in het betreffende gebied (bijv. kennis van de klant en hoe hen te 

ontzorgen). 

- Mate waarin een link wordt gelegd met Openbaar Vervoer.  

- Mate van samenwerking met andere vervoerders, opdrachtgever en reizigers (driemanschap). 

- Kwaliteit/betrouwbaarheid/aandacht voor de klant. Uitvoeringskwaliteit blijft voor dit type vervoer heel belang-

rijk. Dit element zou in de aanbesteding als kwaliteitsplan met een aantal vaste elementen of als open vraag kun-

nen worden opgenomen: Hoe denkt vervoerder kwaliteit te leveren/ hoe heeft vervoerder in het verleden kwali-

teit gerealiseerd?  

Het gunningscriterium “social return “ kan worden ingevuld door aan te tonen wat de vervoerders hier reeds 
aan doen en wat zij in hun toekomstig beleid opnemen. Echter bestaat vanuit een aantal vervoerders de zorg 
dat dit tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen leidt. Tevens is het voor nieuwe toetredende vervoerders 
gemakkelijker om een hogere social return te behalen dan voor bestaande vervoerders. 
___________________________________________________________________________________________ 

Verrekening van combinaties van opdrachtgevers 

Wanneer vervoerders meerdere opdrachten binnen het voertuig kunnen combineren willen we dat toestaan 

en zelfs stimuleren. Omdat de mogelijkheden ongewis zijn en mogelijk pas lopende het contract ontstaan (of 

wegvallen) willen we niet op voorhand de winst laten opnemen/laten delen met de opdrachtgever in de prijs-

stelling.  

Gedacht wordt aan het opnemen van een korting van bijvoorbeeld 25% wanneer daadwerkelijk kilome-

ters/routes gedeeld worden. (25% is dan beschikbaar voor afspraken met de andere opdrachtgever, en 50% 

voor de vervoersbedrijven). 

Vraag: Hiervoor moet een transparante methodiek ontwikkeld worden en een heldere definitie. Zijn daar ideeën 

voor? 

Zie ook Vergoedingensystematiek. 

___________________________________________________________________________________________ 

Contante betaling door reizigers 

De mogelijk tegenstrijdige uitgangspunten: drempel voor incidentele reizigers zo laag mogelijk enerzijds en zo 

weinig mogelijk contant geld in het voertuig anderzijds stellen ons voor een dilemma. 

Vraag: Welke mogelijkheden zien de vervoerders voor de betaling door reizigers? 

Reacties van vervoerders: 

De vraag over de aanwezigheid van contant geld in de voertuigen levert een eenduidige reactie op vanuit de 

vervoerders: het blijkt geen probleem om contant geld aan boord te hebben, maar uitgangspunt hierbij is “hoe 

minder contant geld aan boord, hoe beter”. Andere genoemde betalingsmogelijkheden zijn automatisch incas-

so of vooruitbetaling (waarbij reizigers vooraf een reistegoed kopen). 

___________________________________________________________________________________________ 
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Rondvraag: 

Zijn er nog overige aandachtspunten die Publiek Vervoer in dit stadium van het traject moet meenemen? 

Eén aandachtspunt vanuit de vervoerder: de uitvraag moet vervoerder uitdagen hun kwaliteit te benoemen, 

maar geen dingen te laten beloven die ze niet waar kunnen maken. Hier zal in de beoordelingssystematiek 

rekening mee moeten worden gehouden en in de uitvoeringsfase zal hierin moeten worden gecontroleerd. 

Dit was de laatste bijeenkomst in het meespreektraject bij de aanbesteding. Naar verwachting zal eind februari 

een formele marktconsulatie plaatsvinden, waarbij de vervoerders gelegenheid hebben om te reageren op het 

concept bestek. 
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Bijlage 6 Planning 
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Bijlage 7 Systeemkenmerken en spelregels 
Regio’s Noord-Groningen Oost-Groningen Zuidwest-Groningen Groningen Noord-Drenthe en 

Haren 
Zuidwest- Drenthe Zuidoost- Drenthe Regiotaxi (OV) 

Overheden Appingedam, Ten 
Boer, Bedum, Delf-
zijl, De Marne, 
Eemsmond, Lopper-
sum en Winsum 

Hoogezand-
Sappemeer, Slochte-
ren, Stadskanaal, 
Veendam, Pekela, 
Bellingwedde, Old-
ambt en Menter-
wolde Vlagtwedde 

Grootegast, Leek, 
Marum en Zuidhorn 

Groningen Assen, Haren, Aa en 
Hunze, Noorden-
veld, Tynaarlo 

Hoogeveen, Meppel, 
Midden Drenthe, 
Westerveld en De 
Wolden 

Emmen, Borger 
Odoorn, Coevorden 

Provincies Gronin-
gen en Drenthe 

Venstertijden 6.00 – 1.30 uur 7.00 – 24.00 uur 24 uur per dag 24 uur per dag 24 uur per dag 6.00 – 1.00 uur 7.00 – 24.00 uur 7.00 – 24.00 uur en 
als aansluiting op 
laatste bussen 

Vooraanmeldtijd 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur, korter kan 
maar dan geen 
garantie op gewens-
te vertrektijd. 

1 uur 30 minuten 1 uur 1 uur 

Speling gewenste 
vertrektijd 

Plus en min 15 
minuten 

Plus en min 15 
minuten 

Plus en min 15 
minuten 

Plus en min 15 
minuten 

Plus en min 15 
minuten, in Aa en 
Hunze -5 en +15 
minuten 

Maximaal 20 minu-
ten na afgesproken 
vertrektijd 

Plus en min 15 
minuten 

Plus en min 15 
minuten 

Maximale reisaf-
stand 

25 km 22-22,5 km 
 

Varieert: 
- standaard 30 km 
- Leek 21 km 

25,5 km binnen 
gemeente Gronin-
gen 

25 km – 30 km  25 km 15 km 

Punt-
bestemmingen 

Ja Ja * Geen Geen Geen  n.v.t 

Aankomst-
garantie 

Ja, maximaal 30 
minuten te vroeg 

  Ja, maximaal 20 
minuten te vroeg.  
2 uur voor-
aanmeldtijd 

Varieert. Haren 
maximaal 15 minu-
ten te vroeg en 1,5 
uur vooraanmeldtijd 

Ja, 1,5 uur vooraan-
meldtijd 

 Nee 
 

Afwijkend voor-
stel vervoerder 

Nee Nee Nee Ja, binnen marges en 
met toestemming 
reiziger. 

Nee Nee Nee Nee 

Terugbelservice Indien gewenst Indien gewenst  Indien gewenst Indien gewenst * Indien gewenst Indien gewenst 

Max. Omrijdtijd * Maximaal factor 2 
bij reizen onder 5 
km en maximaal 1,5 
bij reizen meer dan 5 
km. 

* Maximaal 20 minu-
ten extra bij ritten 
korter dan 8 km. 
Maximaal factor 1,5 
bij ritten langer dan 
8 km. 

Maximaal factor 2 
bij reizen onder 5 
km en maximaal 1,5 
bij reizen meer dan 5 
km. 

* Maximaal factor 2 
bij reizen onder 5 
km en maximaal 1,5 
bij reizen meer dan 5 
km. 

Maximaal factor 2 
bij reizen onder 5 
km en maximaal 1,5 
bij reizen meer dan 5 
km. 

Soort vervoer Deur-deur, deur-
buitendeur en 
puntbestemmingen 

Deur-deur, deur-
buitendeur en 
puntbestemmingen 

Deur-deur, Deur-
buitendeur 

Deur-deur, Deur-
buitendeur 

Deur-deur, Deur-
buitendeur 

Deur-deur, Deur-
buitendeur 

Deur-deur, Deur-
buitendeur, deur 
halte 

Deur-deur, deur 
halte 

* = deze aspecten zijn voor de betreffende regio nog onbekend 
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Samenvatting 
Gemeenten in zes regionale verbanden, de gemeente Groningen en het OV-bureau werken nu aan de uitvoe-

ring van het doelgroepenvervoer en het kleinschalig openbaar vervoer. Begin 2016 hebben de gemeenten en 

provincies Groningen en Drenthe ter verwezenlijking van het gedachtengoed Publiek Vervoer opdracht gege-

ven na te gaan hoe hierin verder samengewerkt kan worden.  

De ambitie tot inhoudelijk doorontwikkeling van publiek vervoer vraagt duidelijkheid over de rol- en taakverde-

ling en bestuurlijke bevoegdheden voor de individuele partners en het nieuwe samenwerkingsverband Publiek 

Vervoer. 

 

Hiervoor is een voorstel opgesteld, waarvan de belangrijkste punten zijn: 

 De 35 gemeenten, de provincies Groningen en Drenthe en het OV-bureau werken samen en nemen deel 

aan het samenwerkingsverband Publiek Vervoer. 

 De samenwerking betreft een uitvoeringsorganisatie onder de naam team Publiek Vervoer waarin geza-

menlijke beheer- en ontwikkeltaken worden uitgevoerd. 

 Er wordt een stuurgroep Publiek Vervoer geformeerd bestaande uit bestuurders van de 7 regio’s en de 

voorzitter van het dagelijks bestuur van het OV-bureau. In de uitwerkingsfase wordt nog bepaald of be-

stuurders van beide provincies zitting nemen in de stuurgroep. De stuurgroep bewaakt de voortgang en 

realisatie van de visie. Voorzitter van de stuurgroep is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de teamleider van 

het team Publiek vervoer.  

 Gemeenten en OV-bureau/provincies blijven zelf verantwoordelijk voor beleid en vervoerbudgetten. 

 Gemeenten en OV-bureau/provincies betalen en bepalen dus welke inwoners onder welke voorwaarden 

gebruik mogen maken van publiek vervoer. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de indicering van 

doelgroepen en het OV-bureau/de provincies leggen vast onder welke voorwaarden mensen zonder indica-

tie gebruik mogen maken van publiek vervoer. 

 Team Publiek Vervoer is verantwoordelijk voor taken op het gebied van beleidsontwikkeling en contractbe-

heer, welke wordt uitgevoerd ten dienste van de gemeenten en het OV-bureau/de provincies. In de uitwer-

kingsfase worden functieprofielen voor de functionarissen opgesteld op basis van deze taken. 

 Team Publiek Vervoer bestaat per 2018 uit 8 fte. De projectorganisatie heeft een begroting van € 800.000 

per jaar. Afhankelijk van de groei van taken en verantwoordelijkheden dient de begroting van team Publiek 

Vervoer geëvalueerd te worden. 

 De kosten voor team Publiek Vervoer worden verdeeld over de deelnemende partijen (idealiter 35 gemeen-

ten, beide provincies en het OV-bureau) via verrekening systematiek die is gebruikt voor de projectbudget-

ten 2016 – 2017. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 De inschatting is dat voor huidige opdrachtgevers in eerste instantie een kleine besparing wordt gereali-

seerd door het wegvallen van taken. Door in team Publiek Vervoer effectief aan de slag te gaan met door-

ontwikkeling, optimalisatie en innovatie kunnen in de periode vanaf 1 januari 2018 de grotere besparingen 

gerealiseerd worden. De juridische vorm van de samenwerking is een Dienstverleningsovereenkomst. 

 In de aanbestedingsfase is Publiek Vervoer nog geen geldige rechtsvorm die als aanbestedende dienst kan 

optreden. Verzocht wordt aan het OV-bureau Groningen Drenthe om gemandateerd door de gemeenten 

als aanbestedende dienst op te treden. Daarbij worden vooraf afspraken gemaakt over taken, termijnen, 

verantwoordelijkheden en risico’s in het aanbestedingstraject. 
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1. Inleiding 
Alle 35 Groningse en Drentse gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe onderzoeken onder de noe-

mer ‘Publiek Vervoer’ hoe de verschillende vormen van dit door de gemeenten gesubsidieerde vervoer, het 

openbaar vervoer en ander particulier niet-commercieel vervoer beter kunnen samengaan, zodat op lange 

termijn goed en betaalbaar vervoer geboden kan blijven aan de inwoners van Groningen en Drenthe. Samen-

werking tussen de opdrachtgevers voor doelgroepenvervoer en openbaar vervoer is een essentieel middel om 

de beoogde doelstellingen- een vervoersysteem dat inwoners van Groningen en Drenthe de mogelijkheid biedt 

om efficiënt, betaalbaar en zelfstandig te reizen- te bereiken. 

Het project Publiek Vervoer is in de huidige vorm een initiatief van 35 gemeenten en het OV-bureau Groningen 

Drenthe (als GR van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen). Zij heeft namens deze 

partijen als taak om in 2016 en 2017 de start van publiek vervoer per 1 januari 2018 voor te bereiden.  

In deze notitie wordt beschreven hoe de gemeenten en het OV-bureau/de provincies in de voorbereidingsfase 

en ook bij het beheer en doorontwikkeling van publiek vervoer gaan samenwerken. Deze notitie maakt onder-

deel uit van het besluitvormingstraject. Uiterlijk 1 februari 2017 dient de besluitvorming over de wijze van 

samenwerken te zijn afgerond. Het opstellen en ondertekenen van de noodzakelijke samenwerkingsovereen-

komst kan dan medio 2017 gebeuren. In bijlage 1 is de planning van de voorbereiding samenwerkingsvorm 

nader aangeduid. 

In dit document wordt beschreven hoe vanaf 1 januari 2018 in de beheer- en ontwikkelfase het gezamenlijk 

opdrachtgeverschap ingevuld wordt. Het gaat daarbij om de organisatievorm en de bestuurlijke bevoegdhe-

den. 

In de fase daaraan voorafgaand zal, bij positieve besluitvorming door gemeenten en provincies, ook samenge-

werkt worden bij het aanbestedingstraject in 2017. Hierover is eveneens in deze notitie een voorstel opgeno-

men. 

Overigens kennen 34 van de 35 gemeenten op dit onderwerp in de huidige situatie al een vorm van samenwer-

king binnen regionale verbanden. Alleen de gemeente Groningen heeft tot nu toe eigen voorzieningen getrof-

fen.  

Wijzigingen ten opzichte van versie 14 september 2016 

Op 14 september is de eerste conceptversie van de ‘Notitie Samenwerkingsmodel Publiek Vervoer Groningen 

en Drenthe’ verzonden naar de gemeenten, provincies en het OV-bureau. Opmerkingen van deze overheden 

op de conceptversie zijn verwerkt in deze versie. Naast een aantal redactionele aanpassingen en enkele verdui-

delijkingen is er één substantiële wijziging doorgevoerd, namelijk aanpassing van de jaarlijkse begroting voor 

team Publiek Vervoer. 
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2. Huidige situatie taakuitvoering 
Gemeenten onderling en het OV-bureau werken in de huidige situatie op veel onderdelen al samen als op-

drachtgevers voor vervoer. Dit heeft in het verleden al geleid tot gezamenlijke aanbesteding van bijvoorbeeld 

de Regiotaxi. Ook op het vlak van beheer zijn er afspraken over samenwerking tussen de gemeenten per ‘regio’ 

en het OV-bureau. Daarnaast worden er binnen de afzonderlijke organisaties nog verschillende taken (ver-

spreid over diverse afdelingen) en werkzaamheden uitgevoerd. 

 

Met betrekking tot de contracten voor doelgroepen vervoer heeft elke gemeente nu de volgende autonome 

taken: 

 beleidsontwikkeling (inclusief vaststellen tarieven reiziger); 

 indicatie, toekennen mobiliteitsprofiel (welke inwoner heeft onder welke voorwaarden toegang tot doel-

groepenvervoer); 

 afhandeling bezwaren indicering; 

 opdrachtgeverschap: 

o inkoop en aanbesteding van het vervoer; 

o contractmanagement en budgetbewaking vervoer; 

 beheer (tactische regie): 

o opstellen klachtenprocedure en reglement; 

o klachtaanname en toezicht op afhandeling door verantwoordelijke partij; 

o doorontwikkeling en optimalisatie; 

o contactbeheer vervoercontracten; 

o contacten met vertegenwoordiging van reizigers (Wmo-raden, consumentenorganisaties etc.); 

 financiering. 

 

In de huidige situatie ligt de focus van de werkzaamheden met name op de beheertaken. Op verschillende 

plaatsen wordt daarnaast ingezet op pilots en ontwikkelingen. Binnen de regio’s en/of gemeentes zijn deze 

taken verschillend georganiseerd. Dit betekent ook dat deze taken vaak een beperkt onderdeel zijn van een 

takenpakket en dat de taken op verschillende wijze worden uitgevoerd. 
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3. Voorstel samenwerking tussen opdrachtgevers 
Het is voor de doorontwikkeling van publiek vervoer essentieel dat de opdrachtgevers op een aantal zaken 

gaan samenwerken en gezamenlijk een aantal taken centraal gaan uitvoeren. Deze taken worden uitgevoerd 

ten dienste van de gemeenten, de beide provincies en het OV-bureau. 

 

Publiek Vervoer is een samenwerkingsverband tussen de 35 gemeenten, de provincies Groningen en Drenthe 

en het OV-bureau. Het doel van deze wijze van samenwerken is om de rol van opdrachtgever efficiënter uit te 

voeren, en de gezamenlijke doelstellingen te bereiken: 

 taken gezamenlijk uitvoeren zodat dit goedkoper is dan fragmentatie van de werkzaamheden over de 

verschillende opdrachtgevers; 

 taken kwalitatief beter uitvoeren doordat expertise is gebundeld en medewerkers fulltime bezig zijn met 

beheer en ontwikkeling publiek vervoer. 

 

In deze notitie wordt nader ingegaan op de taakuitvoering, organisatie, juridische vorm en governance van de 

samenwerking. 

 

In onderstaand figuur is de positie van de verschillende partijen en de samenwerkingsorganisaties schematisch 

weergegeven. 
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4. Uitvoering en verantwoordelijkheid taken 
In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de verschillende taken van Publiek Vervoer. Daarin is 

tevens beschreven welke partij in de situatie vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk is voor deze taak, uitgaande 

van de keuze voor een ‘lichte’ juridische vorm van samenwerken (zie hoofdstuk 6). 

 

Taak Individuele gemeente en OV- 
bureau / provincies 

Samenwerkingsvorm 
team Publiek Vervoer 

Vervoerpartijen 

Beleid Gemeentes en provin-
cies blijven zelf verant-
woordelijk voor: 
 Beleidsontwikkeling (in-

clusief vaststellen tarieven 
reiziger) 

 Financiering doelgroepen-
vervoer 

 Beoordeling, toekennen 
mobiliteitsprofiel  

 Afhandeling bezwaren 
beoordeling. 

 Beleid lokale vervangende 
vervoersoplossingen. 

 OV-bureau blijft verant-
woordelijk voor: 

 Beleid en financiering 
kleinschalige vormen 
openbaar vervoer. 

 Beleid en financiering 
vraaggestuurde aanvullin-
gen op regulier OV zoals 
de hubtaxi. 

  

Beheer   Publiek Vervoer voert uit: 
 Opdrachtgeverschap 

 Inkoop en aanbesteding 
van het vervoer 

 Toekomstige aanbeste-
dingstrajecten voorberei-
den en uitvoeren 

 Tussenevaluatie 2020 
wel/niet regiecentrale 

 Contractbeheer, con-
tractmanagement en bud-
getbewaking 

 Aanspreekpunt en con-
tactcentrum voor lokale 
vervoersoplossingen 
(buurtbussen, servicebus-
sen, etc.) 

 Monitoring klanttevre-
denheid en kwaliteit. 

 Technisch beheer reizi-
gersprofiel 

 Beheer dataplatform 

 Efficiencybewaking 

 Opstellen management-
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Taak Individuele gemeente en OV- 
bureau / provincies 

Samenwerkingsvorm 
team Publiek Vervoer 

Vervoerpartijen 

rapportages 

 Doorontwikkeling, optima-
lisatie & innovatie 

 Opstellen klachtenproce-
dure en -reglement 

 Klachtaanname en toe-
zicht op afhandeling 

 Contacten met vertegen-
woordiging van reizigers 

 PR en acquisitie 

Vervoer    Vervoerders zijn ver-
antwoordelijk voor: 

 Aanvraag/boeking ritten 
 (verplichte) Afstemming 

met collega vervoerders 
van overige regio’s 

 Ritplanning & toedeling 

 Financieel-
/administratieve afhan-
deling 

 Uitgifte passen 

 Communicatie met reizi-
gers en informatiever-
strekking 

 Klachtafhandeling 

 Managementrapportages 
Proactieve advisering en 
verbetervoorstellen aan 
opdrachtgever op basis 
van data-analyse 

 Uitvoering ritten 

 

Toelichting rolinvulling en taken gemeenten en provincies 

Beleidsontwikkeling 

Gemeenten en provincies zijn en blijven verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling. De afzonderlijke gemeen-

teraden stellen voor hun gemeente de betreffende verordeningen voor het doelgroepenvervoer vast. Hierbij 

wordt wel gestreefd naar harmonisatie van verordeningen binnen de betreffende regio waar dat gewenst en 

mogelijk is. Team Publiek Vervoer kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de colleges. Deze beslissen 

op basis van een uitgewerkt voorstel over verdere harmonisatie. Uitgangspunt is dat datgene wat nu al gehar-

moniseerd is, behouden wordt. De provincies bepalen het beleid ten aanzien van het openbaar vervoer. Op 

welke wijze zij de bereikbaarheid in/van kleine kernen zonder regulier openbaar vervoer wil borgen via publiek 

vervoer wordt vastgesteld in de beleidsuitgangspunten. 

 

Mobiliteitsprofiel (wie krijgt onder welke voorwaarden toegang tot publiek vervoer) 

Het opstellen van het mobiliteitsprofiel blijft een autonome taak voor gemeenten en provincies. 

Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de indicering van inwoners in hun gemeente. Zij zijn ook ver-

antwoordelijk voor afhandeling van bezwaren tegen de indicatiestelling. Gemeenten blijven hiermee ook auto-

noom bij het inzetten van een traject van her-indicering. 

De provincies (via het OV-bureau) bepalen, vanuit hun verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer, onder 

welke voorwaarden inwoners in Groningen en Drenthe zonder indicering gebruik kunnen maken van publiek 

vervoer. 
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Budgetbewaking 

De afzonderlijke gemeenteraden en provinciale staten stellen de budgetten vast voor de verschillende vormen 

van vervoer waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zij zijn en blijven verantwoordelijk voor bewaking of de budget-

ten nog passend zijn bij de beleidsuitgangspunten. 

Beleid lokale vervoersoplossingen 

Bij de beoordeling van de toegang tot doelgroepenvervoer door gemeenten wordt ingezet op het bevorderen 

van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners. Deze zelfstandigheid is mede afhankelijk van een goed 

en toegankelijk vervoersaanbod. Aangezien dit veelal gepaard gaat met lokale vraagstukken en oplossingen in 

dorpen en wijken blijven individuele gemeenten hierin zelf keuzes maken, al dan niet in regio-verband. Het 

beleid en de financiering van lokale vervangende vervoeroplossingen blijft derhalve onder de verantwoording 

van de individuele gemeente en of provincie, waarbij de samenwerking Publiek Vervoer een adviserende en 

mogelijk faciliterende rol kan spelen. 

Toelichting rolinvulling en taken Publiek Vervoer 

Uit de gezamenlijke ambities en de voorgestelde taakverdeling volgt dat de 35 gemeenten en het OV-

bureau/de provincies in Groningen en Drenthe vanaf 1 januari 2018 gaan samenwerken als opdrachtgevers 

voor publiek vervoer. Deze samenwerking wordt operationeel vormgegeven in een team Publiek Vervoer. 

 

Opdrachtgeverschap 

Team Publiek Vervoer geeft invulling aan opdrachtgeverschap. Zij fungeert als opdrachtgever voor het vervoer 

en vervult namens de gemeenten en het OV-bureau/de provincies deze taken richting de vervoerders. 

 

Inkoop en aanbesteding van vervoer 

Onderdeel van het opdrachtgeverschap is voorbereiding van de inkoop en aanbesteding van het vervoer voor 

de uitvoering vanaf 1 januari 2018. Dit betekent het verlengen of stopzetten van de contracten, het uitvoeren 

van toekomstige aanbestedingstrajecten en ook de tussentijdse evaluatie van het functioneren van de regie-

functie bij de vervoerder ten behoeve van besluitvorming voor een eventuele regiecentrale. Alle bijbehorende 

taken (opstellen en publicatie van het bestek, verstrekken van inlichtingen, gunning en inkoop, begeleiding 

implementatie etc.) worden voorbereid door de team Publiek Vervoer, waarbij formele aanbesteding plaats zal 

vinden door een bevoegd rechtspersoon (gemeente, provincie of OV-bureau). 

 

Contractbeheer, contractmanagement, budgetbewaking en kwaliteitsmonitoring 

Vanaf 1 januari 2018 is team Publiek Vervoer verantwoordelijk voor het beheer van het contract en bewaking 

van de budgetten. Concrete taken die door het team worden uitgevoerd zijn: 

 controle en bewaking prestaties van de vervoerders; 

 toetsing prestaties aan eisen en waar nodig bijsturen; 

 ontvangen en analyseren rapportages en data vervoerders; 

 opstellen managementrapportages voor opdrachtgevers; 

 controle ingediende facturen en onderliggen data vervoerders; 

 toetsing facturen aan prognoses; 

 advisering opdrachtgevers. 

Onderdeel van beheer en contractmanagement is de monitoring van de kwaliteit. Het betreft inzicht in de 

subjectieve kwaliteit (“hoe ervaart de klant de geboden kwaliteit”) en de objectieve kwaliteit (“voldoet de ver-

voerder aan de eisen”). Team Publiek Vervoer organiseert deze monitoring. 

 

Aanspreekpunt en contactcentrum voor lokale vervoeroplossingen (inclusief buurtbussen) 

Team Publiek Vervoer wordt het contactcentrum en aanspreekpunt voor de Buurtbusverenigingen en voor de 

lokale vervoeroplossingen. Deze taken worden nu uitgevoerd door het OV-bureau of liggen bij individuele ge-

meenten. Door clustering van kennis en informatie kan doorontwikkeling en innovatie effectief plaatsvinden. 

Buurtbussen en lokale vervoeroplossingen bieden maatwerk die een nauwe samenhang hebben met publiek 

vervoer en waarbij de operationele afstemming goed kan plaatsvinden in team Publiek Vervoer. 

 



 

notitie samenwerkingsmodel Publiek Vervoer Groningen Drenthe 10 

Doorontwikkeling, optimalisatie & innovatie 

Het uitvoeren van beheer is ook essentieel voor de doorontwikkeling van publiek vervoer. In het program van 

eisen publiek vervoer Groningen Drenthe is een aantal optimalisaties opgenomen die gedurende het contract 

doorgevoerd kunnen worden. Het betreft bijvoorbeeld het introduceren van opstapplaatsen in het leerlingen-

vervoer. Team Publiek Vervoer zal de opdrachtgevers actief voorzien van gefundeerde adviezen en prognoses 

over de te realiseren effecten. Na besluitvorming door de opdrachtgevers worden de aanpassingen afgestemd 

met de vervoerders en doorgevoerd. 

 

Doorontwikkeling en innovatie houdt onder meer in: 

 expertise leveren aan gemeentelijke initiatieven en plannen; 

 opzetten innovatieve pilots; 

 ondersteuning aan ontwikkeling van vervoers-hubs; 

 doorontwikkeling dagbestedingsvervoer in publiek vervoer; 

 ontwikkelen instrumenten voor (her)indicatie; 

 inzicht geven in consequenties beleidskeuzes; 

 innovaties zoals ‘bestelapp’, digitale reiscoaches etc. onderzoeken en initiëren; 

 voorbereiden aanbesteding voor de periode na deze looptijd. 
 
Efficiencybewaking 

Team Publiek Vervoer bewaakt de efficiency van de uitvoering. De primaire verantwoordelijkheid voor efficien-

cy in de planning en combinatie van ritten ligt bij de vervoerders. Team Publiek Vervoer zal echter actief data 

analyseren en deze vervoerkundig interpreteren om efficiency te bewaken. Tevens kan team Publiek Vervoer 

“over de verschillende percelen heen” analyses uitvoeren en efficiencyvoorstellen doen. Gedurende de looptijd 

van de overeenkomst (4,5 jaar plus twee keer mogelijke verlenging van 2 jaar) vindt monitoring van de efficien-

cy plaats. Mocht blijken dat deze onvoldoende is dan kunnen de opdrachtgevers besluiten in te grijpen. Dan 

wordt de overeenkomst na 4,5 jaar niet verlengd en kan besloten worden tot het invoeren van een zogenaam-

de regiecentrale die (een deel van) de ritplanningen overneemt van de taxicentrales. 

Besluit hierover dient uiterlijk medio 2020 genomen te worden. 

 

Klachten 

Het team Publiek Vervoer is het klachtenloket voor de reizigers. Team Publiek vervoer is verantwoordelijk voor 

het doorzetten van de klachten naar bijvoorbeeld gemeenten en vervoerders. Deze partijen zijn verantwoorde-

lijk voor de behandeling van de klachten. Team Publiek Vervoer bewaakt het afhandelingstraject en afhande-

lingstijd. Aard, aantal en afhandeling is onderdeel van een maandelijkse managementrapportage. Er komt er 

een onafhankelijke klachtencommissie voor publiek vervoer waar ook reizigers zitting in hebben. 

 

Contacten met vertegenwoordigers van reizigers 

Team Publiek Vervoer betrekt in de voorbereidingsfase de diverse stakeholders en belangenverenigingen van 

reizigers. Dit gebeurt in een klankbordgroep. Ook vanaf 1 januari 2018 is het team Publiek Vervoer verant-

woordelijk voor de contacten en informatievoorziening met deze klankbordgroep. De klankbordgroep wordt 

betrokken bij de kwaliteitsmonitoring en doorontwikkeling van publiek vervoer. Officiële adviesraden (Wmo-

raden bij gemeenten en het reizigersplatform bij de provincies) blijven onder verantwoording van de gemeen-

ten of de provincie. 

 

Externe communicatie en PR 

Team Publiek Vervoer coördineert en regisseert de public relation (PR) van Publiek Vervoer. Dit betekent een 

herkenbare uitstraling en het actief informeren en betrekken van betrokken (opdrachtgevers, stakeholders, 

reizigers etc.). Ook de vorm en inhoud van de samenwerking tussen 35 gemeenten en het OV-bureau/de pro-

vincies is uniek en zal ook zeker de interesse van andere overheden in binnen- en (wellicht) buitenland trekken. 

Profilering van publiek vervoer is dan ook een belangrijke taak. 
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Dit betekent onder andere: 

 externe communicatie (persberichten, nieuwsbrieven etc.); 

 contacten gemeenten, stakeholders, provincies e.d.; 

 aanspreekpunt externe partijen. 

 

Toelichting rolinvulling en taken vervoerders 

Vervoerders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het vervoer. Dit betekent de ritaanvraag, de ritplan-

ning en de rituitvoering in afstemming met overige vervoerders. Daarnaast dienen vervoerders management-

rapportages inclusief onderliggende data in een vast format aan te leveren. Vervoerders dienen hun facturen in 

waarbij allocatie van kosten (verrekening en toedeling naar juiste gemeente en vervoersoort) zichtbaar en 

toetsbaar is. Vervoerders zijn verplicht mee te werken aan de klachtenprocedure en worden uitgedaagd om 

zelf te komen met verbetervoorstellen. 

De taken van de operationele regie van het vervoer (aanvraag/boeking ritten en ritplanning & toedeling) zijn 

onderdeel van de corebusiness van de vervoerder. Voorgesteld wordt om deze regie ook vanaf 1 januari 2018 

door de vervoerder te laten uitvoeren, omdat: 

 vervoerders zelf toch ook een centrale behouden (hebben veel meer opdrachtgevers) en een aparte regie-

centrale leidt tot dubbele kosten; 

 een korte lijn tussen operationele regie en vervoer essentieel is voor het bereiken van de doelstellingen; 

de vervoerder kent zijn klanten; 

 er (nog) weinig ervaring is met de aparte ‘regie- of vervoerscentrale’, zodat realisatie van beoogde effecten 

nog niet echt inzichtelijk zijn. 

Het functioneren van de vervoerders wordt gedurende de looptijd van het contract gemonitord en mogelijk 

herzien. In het programma van eisen is aangegeven dat na twee jaar evaluatie plaatsvindt van de effectiviteit 

van de regiefunctie bij de vervoerders. 

In het programma van eisen zijn de taken, verantwoordelijkheden van, en de eisen aan vervoerders beschre-

ven. 
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5. Organisatie team Publiek Vervoer per 2018 
Organisatie 

In de beheerfase vanaf 2018 is team Publiek Vervoer de uitvoeringsorganisatie die de beschreven beheertaken 

zal gaan uitvoeren. Op basis van het beschreven takenpakket is een inschatting gemaakt van de formatie van 

dit team. 

 

Functie fte 
Teamleider 

 aansturing 

 strategisch beleidsadviseur 

 aanspreekpunt bestuur 

 acquisitie 

1,0 fte 

Vervoerontwikkeling 

 optimalisatie 

 doorontwikkeling 

 buurtbussen 

 lokale vervoeroplossingen 

 monitoring en MARAP’s  

1,5 fte 

Data-analist 

 beheer reizigersprofiel 

 beheer dataplatform 

 monitoring ritbestanden 

 efficiencybewaking 

 doorontwikkeling 

1,5 fte 

Klachtafhandeling 

 klachtenafhandeling 

 bewaking klachtenprocedure 

0,5 fte 

Contractbeheer 

 inkoop 

 juridisch 

 bewaking 

 bonus/malus 

1,0 fte 

Communicatie 

 productformule 

 reizigersinformatie 

 externe communicatie 

0,5 fte 

Financiën 

 budgetbewaking 

 factuurbewaking 

 planning en control 

1,0 fte 

Administratieve/secretariële ondersteuning 

 administratie 

 secretariaat 

 back office 

0,5 fte 

Totaal 7,5 fte 
 

Hierbij moet opgemerkt worden dat het in de uitvoeringsfase gaat om een gemiddelde formatie. Specialisten 

(inkoop, juridisch, communicatie, P&C) kunnen worden ingeschakeld wanneer dat nodig is. 

 

In de uitwerkingsfase worden op basis van de beschreven taken functieprofielen opgesteld voor de medewer-

kers die het team gaan bemensen. 
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Kosten 

De jaarlijkse kosten voor het team Publiek Vervoer zijn bij start van het team taakstellen ingeschat op: 

 

Personeelskosten1    € 600.000,- 

Huisvesting en ICT  € 110.000,- 

Kwaliteitsmonitoring  €   15.000,- 

Inhuur expertise   €   45.000,- 

Communicatie en PR  €   30.000,- 

    _________ 

Totaal    € 800.000,- 

  
1 Uitgaande van een gemiddelde uurkosten inclusief bedrijfsvoeringskosten komen de personeelskosten op ca. € 85.000 per 

fte 

 
Via de verrekensystematiek die is toegepast bij de projectkosten 2016-2017 worden de feitelijke kosten per 

opdrachtgever en per jaar vastgesteld. In bijlage 2 zijn de jaarlijkse kosten per opdrachtgever opgenomen (uit-

gaande van deelname van 35 gemeenten en het OV-bureau). Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan alle 

opdrachtgevers over de besteding van het budget en vindt een evaluatie plaats. 

 

Effecten ten opzichte van de huidige situatie 

Er heeft inventarisatie plaatsgevonden op welke wijze opdrachtgeverschap en contractbeheer in de huidige 

organisaties (gemeenten en het OV-bureau) is georganiseerd en welk onderdeel dit uitmaakt van het taken-

pakket van huidige functionarissen. De opgave van de gemeentelijke inzet op contractbeheer van vervoer is 

variërend van 30 uur per jaar (ook 0 uur is opgegeven) tot 1,5 fte. Dat verschil heeft geen correlatie met de 

grootte van de gemeente. Een deel van deze taken valt in principe vanaf 2018 weg bij de individuele gemeen-

ten, het OV-bureau en regionale samenwerkingsverbanden. Gezien de diversiteit van de huidige invulling van 

deze taken is het niet eenduidig aan te geven wat de personele (en dus financiële) gevolgen zijn voor de huidi-

ge gemeentelijke organisaties en het OV-bureau. De inschatting is dat dit voor de huidige opdrachtgevers ge-

middeld genomen een kleine besparing oplevert. Door in team Publiek Vervoer effectief aan de slag te gaan 

met doorontwikkeling, optimalisatie en innovatie kunnen in de periode vanaf 1 januari 2018 kostenbesparin-

gen gerealiseerd worden. Dit betekent dat overheden met de oprichting van team Publiek Vervoer eerst een 

investering doen die zich vanaf 1 januari 2018 gaat terug betalen. 

Bij het programma van eisen Publiek Vervoer is een businesscase bijgevoegd waarin deze effecten zichtbaar 

worden gemaakt. 
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6. Juridische vorm van samenwerking en governance 
De ambitie tot inhoudelijk doorontwikkeling van publiek vervoer vraagt duidelijkheid over de rolverdeling en 

bestuurlijke bevoegdheden voor de individuele partners en de nieuwe entiteit Publiek Vervoer. Dit hangt sa-

men met de te kiezen juridische vorm van de samenwerking. 

 

Voor de rechtsvorm van de samenwerking van team Publiek Vervoer zijn meerdere varianten denkbaar: 

 openbaar lichaam, zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); 

 als extra taak binnen bestaand openbaar lichaam (bijv. OV-bureau); 

 bedrijfsvoering organisatie (zoals vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de Wgr); 

 als taak binnen een gemeente op basis van een gemeenschappelijke regeling (publiekrecht); 

 als taak binnen een gemeente op basis van een dienstverleningsovereenkomst (privaatrecht); 

 overheidsbedrijf (BV/NV). 

 

Uit gesprekken met bestuurders komt een brede voorkeur naar voren voor een samenwerking vanuit de huidi-

ge bestuurlijke bevoegdheden, die vooral op operationeel vlak stevig en efficiënt wordt uitgevoerd. Aan de 

hand hiervan kan de juridische rechtsvorm voor de samenwerking en dus de bestuurlijke aansturing worden 

bepaald. Er wordt juridisch gezien een ‘lichte’ vorm van samenwerking voorgesteld, namelijk het inrichten van 

een uitvoeringsorganisatie onder de naam ‘team Publiek Vervoer’ en dit te regelen via een dienstverlenings-

overeenkomst. In de uitwerkingsfase worden juristen van de opdrachtgevers betrokken bij het opstellen van de 

regeling. 

In deze vorm worden geen bestuurlijke bevoegdheden overgedragen aan het samenwerkingsverband; de indi-

viduele gemeenten en OV-bureau/de provincies blijven zelf verantwoordelijk voor het beleid en de vervoer-

budgetten. 

Gemeenten en OV-bureau/provincies betalen en bepalen dus welke inwoners onder welke voorwaarden ge-

bruik mogen maken van publiek vervoer. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de indicering van doelgroe-

pen en het OV-bureau/de provincies leggen vast onder welke voorwaarden OV-reizigers gebruik mogen maken 

van publiek vervoer. 

 

Het team wordt operationeel ondergebracht bij één van de deelnemende gemeenten of bij het OV-bureau, 

hiertoe kan in 2017 nog een definitieve keus gemaakt worden. In verband met de personele en formatieve 

invulling zullen de gemeentesecretarissen bij de procedure worden betrokken. 

 

Bestuurlijke borging team Publiek Vervoer (governance) 

De bestuurlijke aansturing en borging van de uitvoeringsorganisatie team Publiek Vervoer, en dus de bewaking 

van de beoogde doorontwikkeling publiek vervoer, vindt plaats in de stuurgroep Publiek Vervoer. De stuur-

groep geeft bestuurlijke richting aan de doorontwikkeling door het geven van (niet-bindende) adviezen aan de 

samenwerkende partijen inzake de uitvoering van de doorontwikkeling. De stuurgroep bewaakt de voortgang 

en realisatie van de visie. De stuurgroep wordt inhoudelijk gefaciliteerd door het team Publiek Vervoer.  

De stuurgroep Publiek Vervoer bestaat uit bestuurders van de opdrachtgevende gemeenten en OV-

bureau/provincies. Het voorstel is om vanuit elke van de 7 regio’s en vanuit het OV-bureau/de provincies een 

bestuurder zitting te laten nemen. In de uitwerkingsfase wordt nog bepaald of bestuurders van beide provin-

cies zitting nemen in de stuurgroep. 

De stuurgroep kiest een voorzitter uit hun midden. Deze voorzitter is aanspreekpunt voor de teamleider Pu-

bliek Vervoer. Bestuurlijk overleg en afstemming tussen gemeenten binnen een regio kan op verschillende 

manieren plaatsvinden. Het voorstel is om per regio de beste modus te bepalen. Dit kan een apart bestuurlijk 

overleg zijn of onderdeel van bestaand portefeuillehouderoverleg (verkeer of sociaal). 
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7. Aanbestedingsfase 2017 
In bijlage 1 is een planning van de vorming van een samenwerkingsverband opgenomen. Daaruit is ook te zien 

dat de start van de aanbesteding van het vervoer moet plaatsvinden in maart 2017 middels publicatie van het 

bestek. Gezien het besluitvormingstraject is het niet haalbaar om de projectorganisatie Publiek Vervoer voor 

deze datum als uitvoeringsorganisatie gemandateerd te hebben door alle gemeenten en de provincies. 

 

In de afgelopen periode heeft de projectorganisatie bij alle gemeenten nagevraagd of er gegadigden zijn voor 

de rol van aanbestedende dienst. Hierop zijn geen gemeenten gekomen die zich als kandidaat hebben gemeld. 

In veel reacties kwam de suggestie naar voren om het OV-bureau hiervoor in te schakelen, gezien de aanwezige 

expertise en ervaring. Voorgesteld wordt dan ook om het OV-bureau te verzoeken deze rol op zich te nemen. 

De directeur van het OV-bureau zal dit voorstel op verzoek van het Bestuurlijk Kernteam Publiek Vervoer begin 

november 2016 voorleggen aan het dagelijks bestuur van het OV-bureau. Indien hiertoe de bereidheid bestaat 

zal dit worden meegenomen in de uitwerkingsfase. 

Dit betekent in dat geval dat alle gemeenten en de provincies het OV-bureau mandateren voor uitvoering van 

deze taak. Daarbij worden afspraken gemaakt over taken, verantwoordelijkheden en risico’s in het aanbeste-

dingstraject. 
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BIJLAGE 1 Planning samenwerking uitvoering Publiek Vervoer 
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BIJLAGE 2 Verdeling kosten beheerorganisatie team Publiek Vervoer 
 

Onderstaande bijdrage verlening is gebaseerd op de begroting voor 2018 van € 800.000,- en een bijdrage van 

het OV-bureau hierin van 15% en deelname van alle 35 gemeenten op basis van de verdeelsleutel vanuit het 

gemeentefonds 2015 voor de Wmo. 

Gemeente % € 800.000,- 

  2018 

Appingedam 1,39 11.144,87 

Bedum 0,77 6.182,22 

Bellingwedde 0,87 6.999,04 

De Marne 0,90 7.231,97 

Delfzijl 2,61 20.870,77 

Eemsmond 1,50 12.015,18 

Groningen 11,38 91.064,74 

Grootegast 0,83 6.632,55 

Haren 1,38 11.057,34 

Hoogezand-Sappemeer 3,50 28.014,48 

Leek 1,59 12.741,91 

Loppersum 0,83 6.665,48 

Marum 0,61 4.895,62 

Menterwolde 0,97 7.751,13 

Oldambt 4,19 33.511,93 

Pekela 1,32 10.588,82 

Slochteren 0,96 7.692,05 

Stadskanaal 3,65 29.232,32 

Ten Boer 0,45 3.609,01 

Veendam 2,56 20.464,20 

Vlagtwedde 1,73 13.800,66 

Winsum 0,89 7.144,43 

Zuidhorn 1,09 8.688,27 

Aa en Hunze 1,84 14.689,60 

Assen 4,96 39.648,48 

Borger-Odoorn 1,95 15.631,38 

Coevorden 2,93 23.427,46 

De Wolden 1,72 13.721,82 

Emmen 9,63 77.078,22 

Hoogeveen 4,85 38.822,97 

Meppel 2,37 18.965,45 

Midden Drenthe 2,36 18.903,94 

Noordenveld 2,50 19.996,20 

Tynaarlo 2,31 18.488,79 

Westerveld 1,58 12.626,73 

OV-bureau Groningen Drenthe 15,0 120.000,00 

 100,00 800.000,00 
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Inleiding 

In opdracht van de 35 Groningse en Drentse gemeenten en de beide provincies is een voorstel geschreven voor 

de samenwerking in het kader van Publiek Vervoer vanaf 2018. Dit voorstel is als concept in september en 

oktober 2016 breed besproken en daarna definitief opgesteld naar aanleiding van de ontvangen reacties. Deze 

businesscase bevat de financiële aspecten van het definitieve voorstel. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 

voorgestelde samenwerking in Publiek Vervoer zich in financiële zin ontwikkelt, afgezet tegen de huidige 

situatie en rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat niet alleen 

financiële aspecten een rol spelen bij de samenwerking binnen publiek vervoer. 

Met het voorstel Publiek vervoer wordt invulling gegeven aan de ambitie om zo veel mogelijk inwoners van 

Groningen en Drenthe de mogelijkheid te bieden om zelfstandig, efficiënt en betaalbaar te reizen met 

verschillende vormen van publiek vervoer. Uitgangspunt hierbij is dat de inwoners die dit nodig hebben ook in 

de toekomst ondersteuning kunnen krijgen, afgestemd op hun persoonlijke mogelijkheden. 

Door samenwerking tussen de Groningse en Drentse gemeenten en de provincies, die elk verantwoordelijk zijn 

voor een deel van het vervoer (respectievelijk doelgroepenvervoer en openbaar vervoer) wordt een optimale 

integratie van vervoersvormen bewerkstelligd. Hierdoor ontstaat efficiëntievoordeel voor opdrachtgevers en 

vervoerders, als ook meer keuze voor de inwoners bij het vervullen van hun vervoersvraag en een 

kwaliteitsverbetering van het vervoersproduct. De samenwerking biedt kansen voor de leefbaarheid in 

dunbevolkte delen van de provincies, maar ook voor een betere en meer duurzame bereikbaarheid van de 

steden. 

Als eerste stap in de samenwerking wordt een aanbesteding uitgevoerd zodat de continuïteit van 

dienstverlening aan de inwoners is gegarandeerd. In het op te stellen inkoopcontract is het gedachtengoed van 

publiek vervoer het uitgangspunt. De samenwerking tussen de 36 opdrachtgevers op inkoopgebied levert 

nadrukkelijk schaalvoordelen op. Door de bestaande regio-indeling voor het doelgroepenvervoer en de 

regiotaxi aan te houden wordt het goede behouden. Er blijven eerlijke kansen voor huidige vervoerders. 

Daarnaast krijgen de opdrachtgevers binnen de contracten per regio individueel optimaal de kansen om 

innovaties en verbeteringen toe te passen. Efficiënter vervoer leidt bovendien tot minder kilometers, wat goed 

past in de duurzaamheidsgedachte.  

Ten behoeve van het voorstel is het Programma van eisen publiek vervoer Groningen Drenthe, met 

bijlagenboek gemaakt, alsmede de Notitie samenwerkingsmodel Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar deze documenten.  

De aannames in deze businesscase zijn gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens. De ontwikkeling van 

data- en informatiebeheer voor publiek vervoer zal in de toekomst leiden tot betere onderbouwingen en 

sturingsmogelijkheden voor de opdrachtgevers. 

Deze businesscase is een openbaar document en geldt als onderliggende informatie ten behoeve van 

besluitvorming bij gemeenten, provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe.  
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Besparingspotentieel deelname Publiek Vervoer 

In deze businesscase wordt inzichtelijk gemaakt hoe de voorgestelde samenwerking in Publiek Vervoer zich in 

financiële zin ontwikkelt, afgezet tegen de huidige situatie en rekening houdend met autonome 

ontwikkelingen. 

Het besparingspotentieel voor gemeenten van deelname aan Publiek Vervoer bestaat uit twee onderdelen. 

Enerzijds is er een besparingspotentieel dat direct geëffectueerd wordt door participatie in de gezamenlijke 

aanbesteding Publiek Vervoer en dezelfde voorwaardenscheppende overeenkomsten te sluiten met 

vervoerders. Anderzijds is er een besparingspotentieel dat geëffectueerd kan worden door samenwerking in de 

doorontwikkeling van Publiek Vervoer door de gemeenten, provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe 

(hierna: OV-bureau). 

Onderstaande tabel geeft een weergave van beide categorieën, de besparingsmogelijkheden en de te 

effectueren besparing per besparingsmogelijkheid. De percentages zijn terug te vinden in de opstelling in 

bijlage 1, waarbij voor deze vergelijking is uitgegaan van het scenario ‘gemiddeld’. 

Besparingsmogelijkheden door gezamenlijk aanbesteden Procentuele besparing 

Leerlingenvervoer perceelgrensoverschrijdend plannen -0.5% 

Grensoverschrijdend Wmo-vervoer toewijzen aan één vervoerder -3% 

Combinatie met andere contracten buiten contract Publiek Vervoer -1% 

Stimuleren overige samenwerking tussen vervoerders -1% 

Besparingsmogelijkheden door samenwerking gemeenten en Publiek Vervoer Procentuele besparing 

Opstapplaatsen Leerlingenvervoer realiseren -4% 

Nieuwe indiceringen Wmo strikter toepassen -1% 

Her-indicering bestaande Wmo gerechtigden -5% 

Hub als overstappunt in Leerlingenvervoer -1% 

Hub + OV als voorliggende voorziening Wmo toepassen -5% 

Nieuwe experimenten (ontwikkelcontract) Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer -1% 

 

Indien beide onderdelen gerealiseerd worden, dan bedraagt het besparingspotentieel van publiek vervoer ten 

opzichte van het continueren van de huidige situatie met ingang van 2019 ca. € 3.750.542,80. In dit bedrag zijn 

de jaarlijkse apparaatskosten van Publiek Vervoer (€ 800.000,-) verrekend. 

In onderstaande grafiek (figuur 1) is het besparingspotentieel gedurende de looptijd van de overeenkomst 

uitgedrukt. 
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Figuur 1 

De effecten van Publiek Vervoer ten opzichte van het continueren van de huidige situatie zijn merkbaar vanaf  

1 januari 2018, aangezien op dat moment de nieuwe overeenkomsten ingaan. Voor de effecten van het beleid 

van de overheden zelf binnen Publiek Vervoer wordt in dit model uitgegaan van een groei in de periode  

2019 tot en met 2022. De aanname is dat gemeenten voor het behalen van de resultaten eerst dienen te 

investeren (kosten voor de baat), daarom worden in 2018 nog geen ’baten’ genoteerd. In de grafiek is wel 

rekening gehouden met een besparing die rechtstreeks voortkomt uit de voordelen van de samenwerking door 

gezamenlijk aanbesteden. 

De niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen worden in deze grafiek weergegeven in het ‘gemiddelde’ 

scenario. Achtergrondinformatie hierover is in de bijlagen opgenomen. 

 

Conclusie 
Deelname aan Publiek Vervoer, ondersteund door voorwaardenscheppende overeenkomsten, levert per saldo 

altijd kostenbesparing op ten opzichte van het continueren van de huidige situatie. De efficiënte winst door 

samenwerking voor het hele gebied wordt gemiddeld ingeschat op 5.5%. Het beoogde effect zal toenemen als 

gemeenten op korte termijn innovaties toepassen, dit blijft echter een beleidskeuze van gemeenten. Wel 

worden hiertoe suggesties gedaan vanuit Publiek Vervoer en Publiek Vervoer kan gemeenten adviseren over de 

invulling en realisatie van de innovaties. De feitelijke effecten per gemeente en per regio zijn derhalve 

verschillend. Voor gemeenten en of regio’s kan dit model een leidraad zijn voor de individuele businesscase. 

Deze conclusie kan worden aangevuld met een beschrijving van de effecten van het continueren van de huidige 

situatie: als gevolg van het aflopen van de overeenkomsten, moeten alle percelen in ieder geval opnieuw 

worden aanbesteed. Bij het ontbreken van de organisatorische samenhang in vervoerstromen, zal het 

financieel rendement dat gemeenten redelijkerwijs kunnen verwachten in ieder geval uitblijven. Bij het 

ontbreken van een gezamenlijk team voor doorontwikkeling kunnen de gemeenten in afzonderlijke percelen 

weliswaar zelfstandig werken aan doorontwikkeling en monitoring, maar ook hier zal het voordeel van 

kennisbundeling en innovatiekracht ontbreken. Het rendement zal in die situatie altijd achterblijven. 
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Achtergrondinformatie 

In de bijlagen is de volgende achtergrondinformatie te vinden: 

Bijlage 1  Toelichting op de aannames per onderdeel 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de aannames voor de effecten van de diverse voorgestelde 

maatregelen. Om de gekozen aannames te verduidelijken is per onderdeel een aanname gedaan van het meest 

‘gunstige’ effect en van het meest ‘ongunstige’ effect. Het ‘gemiddelde’ scenario hier tussen is gebruikt voor de 

opstelling van de businesscase. Het resultaat van de extreme scenario’s is opgenomen in bijlage 2. 

 

Bijlage 2  Bandbreedte financiële ontwikkeling 

In deze bijlage is ter informatie een beeld geschetst welke financiële marges kunnen worden verwacht naar 

aanleiding van autonome ontwikkelingen én effecten ten gevolge van doorontwikkeling publiek vervoer en de 

aanbesteding. Per aspect is dit geschetst in drie scenario’s. 

 

Bijlage 3  Autonoom prijsopdrijvende factoren 

In deze bijlage is een beschouwing gegeven op een aantal factoren van de kostenontwikkeling, waarop geen 

invloed is uit te oefenen vanuit Publiek Vervoer. 

 

Bijlage 4  Data-analyse van de maand juni 2016 van het WMO vervoer 

Op basis van de aanwezige gegevens van de vervoerders is in deze bijlage een actueel beeld opgesteld van het 

Wmo vervoer dat de huidige regio’s overschrijdt.  
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Bijlage 1 Toelichting op de aannames per onderdeel 

In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op de aannames voor de effecten van de diverse 

voorgestelde maatregelen . Om de gekozen aannames te verduidelijken is per onderdeel een aanname gedaan 

van het meest ‘gunstige’ effect en van het meest ‘ongunstige’ effect. Het ‘gemiddelde’ scenario hier tussen is 

gebruikt voor de opstelling van de businesscase.  

 

Onderdeel Toelichting 

0 Indexering (algemeen) 

 

Kostenontwikkeling volgens de NEA-indexering. Deze onafhankelijke index is specifiek 

gericht op de prijsontwikkelingen van kosten van taxiondernemingen, zoals 

brandstofkosten en personeelskosten en geeft een reële weergave van de kosten van de 

vervoerbedrijven. Deze index was gemiddeld + 3.1% in de afgelopen 12 jaar voor het 

‘gemiddeld’ scenario (most likely). De trend in laatste drie jaar is 1.3 %, deze wordt 

gebruikt in scenario ‘gunstig’ (best case). In het ‘ongunstige’ scenario (worst case) is 

uitgegaan van 5,2%.  

1 Leerlingenvervoer In deze businesscase is aangenomen dat de contracten voor het Leerlingenvervoer ook 

op 1 januari 2018 ingaan; in werkelijkheid is dat pas in augustus 2018. 

Autonome ontwikkeling De aanname is dat het aantal leerlingen gelijk blijft. De demografische ontwikkelingen 

per regio zijn verschillend, per regio kunnen hier dan ook flinke verschillen in optreden. 

Gezamenlijk plannen 

leerlingenvervoer over de 

regiogrenzen 

 

Voor het Leerlingenvervoer ontbreken de gedetailleerde gegevens over de 

vervoerstromen op grond waarvan resultaten van het door de vervoerders van twee 

regio’s gezamenlijk te plannen vervoer over de grenzen kunnen worden voorspeld.  

Binnen de huidige contracten voor leerlingenvervoer wordt al efficiënt ingepland, zo is 

duidelijk geworden in het overleg dat met vervoerders heeft plaatsgevonden.  

Zelfs in het scenario ‘gunstig’ kan daarom slechts een kleine winst worden aangenomen, 

mede gezien het feit dat slechts ca 20 % van het leerlingenvervoer over een regiogrens 

heen gaat. De te verwachten besparing is vooralsnog maximaal 1%. In andere scenario’s 

is het percentage nog lager, voor scenario ‘gemiddeld’ is 0.5% aangehouden. 

De aangenomen generieke mogelijke besparingsmogelijkheden zullen vanzelfsprekend 

grote verschillen vertonen wanneer per grens zal worden gepland en afhankelijk van de 

grootte van de stromen. 

NB: het effect van zogenaamde Opstapplaatsen en Overstapplaatsen is apart 

opgenomen. 

Effect toename congestie 

(bijv. Ring Groningen) 

 

Naast de algemene toenemende congestie (verkeersdrukte) zal met name de ombouw 

van de Ring Groningen tijdens de eerste jaren van de contractperiode van betekenis zijn. 

Wachttijden en omrijden zijn kostenverhogend. In de scenario ‘gunstig’ wordt 

opgenomen + 2%, vier jaar vanaf 2017 t/m 2020. Deze aanname is gebaseerd op het 

effect van mitigerende maatregelen in vergelijkbare projecten in ’s-Hertogenbosch en 

Eindhoven, waar intensieve afspraken over communicatie en een alternatieve 

bouwwijze met de opdrachtgever van de ombouw gemaakt zijn. Indien deze 

maatregelen niet worden genomen of geen effect hebben kunnen de kosten voor 

congestie oplopen tot +4 % (‘gemiddeld’) of zelfs +6% (‘ongunstig’). 

Dit effect zal voor de stad Groningen en regio’s rondom Groningen groter zijn dan voor 

de overige regio’s. 
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Opstapplaatsen voor 

leerlingen 

 

Naar aanleiding van de voorlopige resultaten van een pilot in Noord Groningen kan 

worden gesteld dat er stevige besparing mogelijk is. De aanname is dat -10% haalbaar 

is , echter enkele gemeenten passen opstapplaatsen al toe, dus -8% voor de generieke 

aanname. In het scenario ‘gunstig’ is er van uit gegaan dat alle gemeenten het systeem 

van opstapplaatsen zullen overnemen; dit vraagt echter wel eerst extra inspanning van 

die gemeenten voor planning en overleg met vervoerders, scholen en ouders. De 

aanname van de besparing in dit scenario derhalve vanaf 2019: -8%.In he scenario 

‘ongunstig’ is aangenomen dat geen andere gemeente overgaan tijdens de 

contractperiode: effect derhalve nihil.  

In het business case scenario ‘gemiddeld’ is een percentage van 4% opgenomen, waarbij 

is aangenomen dat niet alle gemeenten meteen deze stap zullen zetten 

Overstappunten 

leerlingenvervoer 

 

Het realiseren van Overstappunten vraagt eveneens extra inspanning van de 

gemeenten. Dit kan bij congestie een oplossing zijn voor een kortere reistijd. De 

efficiëntie kan toenemen door nog iets beter te combineren en dus minder kilometers te 

rijden. 

Overstappen kan op OV hubs, bijvoorbeeld rondom Groningen. Dáár kan het een groot 

effect hebben. In het scenario ‘gunstig’ worden deze overstappunten  zo spoedig 

mogelijk geregeld en levert dit 2% besparing op vanaf 2019. Het verwachte effect in het 

scenario ‘ongunstig’ is 0%, wanneer gemeenten deze stap niet kunnen of willen zetten. 

In het scenario ‘gemiddeld’ is daarom 1% aangenomen.   

Vergoedingensystematiek: 

optimale prikkel 

inbouwen voor 

vervoerders om efficiënt 

leerlingenvervoer te rijden 

De wijze van vergoeden moet leiden tot een zo efficiënt mogelijke planning. De 

vervoerders moeten geprikkeld worden en een adequate afrekensystematiek is daar een 

middel voor. Voor scenario ’gunstig’ is 1 % aangenomen, een klein effect dus, maar wel 

direct vanaf de aanbesteding. Het opnemen van een minimumprijs in de uitvraag (zie 

volgende punt) kan dat voordeel weer deels teniet doen. De ’ongunstige’ aanname is 

daarom 0% en ‘gemiddeld’ 0,5%. 

Aanbestedingsresultaat 

 

Dit effect heeft te maken met de marktwerking per 2017: het hangt er vanaf hoe gretig 

de markt is. Onze inzet is om de opdracht zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat er 

zoveel mogelijk potentiele vervoerders willen inschrijven. In het scenario ‘gunstig’ zal 

het tarief 2% lager liggen dan het huidige gemiddelde, in het scenario ‘ongunstig’ zal dit 

2% hoger liggen dan het huidige gemiddelde wanneer de verwachte marktwerking 

tegenvalt.  

Scenario ‘gemiddeld’ is het aangenomen effect 0% en is daarom niet vermeld in 

hoofdstuk 2 als besparingspotentieel in de business case). 

2 Wmo vervoer  

Autonome ontwikkeling 

 

Door de vergrijzing zullen meer mensen gebruik gaan maken van het Wmo-vervoer. 

Ondanks het feit dat bekend is dat ouderen langer doorrijden in eigen vervoer zal dit 

zorgen voor een groei in het aantal gebruikers. Krimp van de bevolkingsomvang speelt in 

de dunner bevolkte gebieden. Het effect hiervan is dat voorzieningen verder weg komen 

te liggen, waardoor er een grotere vraag naar vervoer komt. Bij deze aanname volgen 

we voor de contractperiode de trend uit de laatste jaren. In bijlage 3 is een toelichting 

gegeven op de trends in de vergrijzing en de krimp. 

Het effect op het budget dat noodzakelijk wordt in het scenario ‘ongunstig’ wordt 

geraamd op +8 %, in het scenario ‘gemiddeld’ op +5% en scenario ‘gunstig’ op +2%.  

NB: deze ontwikkeling speelt ook al in 2016 en 2017, dus de uitgangspositie in 2018 is 
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hoger dan in omvang in 2015, waarop de scenario’s zijn gebaseerd. 

Grensoverschrijdend 

vervoer aan één 

vervoerder toewijzen 

 

De voorgestelde maatregel in het het PvE is  die leidt tot aantoonbaar efficiënter en 

effectiever rijden is het toewijzen aan één vervoerder, die dan alle grensoverschrijdende 

ritten efficiënt kan plannen.. In bijlage 4 is een indicatie gegeven van de 

vervoersstromen over regiogrenzen naar aanleiding van gegevens van juni 2016. Op 

grond van deze gerealiseerde grensoverschrijdende ritten bij de diverse regio- grenzen 

zijn aannames gedaan over het effect van deze maatregel voor het gehele gebied 

Groningen en Drenthe. 

Op basis van het effect is de besparing in het scenario ‘gunstig’ 5%, in het ‘gemiddeld’ 

scenario 3% , en in het scenario ‘ongunstig’ 1%. Het effect treedt op vanaf 2018, de 

ingangsdatum van de overeenkomst, want de vervoerders kunnen vanaf die dag 

efficiënter plannen 

Her-beoordelen op Hub en 

OV als voorliggende 

voorziening 

 

Een goed stelsel van hubs en een kwalitatief hoogwaardig OV netwerk hebben een 

aantrekkende werking op het gebruik van OV. Bij het her-beoordelen (her-indiceren) van 

bestaande Wmo-pashouders kan door gemeenten expliciet gebruik worden gemaakt 

van hubs en verder met OV als voorliggende voorziening. Dus voor een (deel van de) reis 

per OV indien dit mogelijk is voor de inwoner. Dit wordt beter mogelijk vanwege het 

concept “hubs” (zie programma van eisen) dat wordt uitgerold vanaf 2017 

Het effect op de kosten is moeilijk vast te stellen. Een lange taxirit wordt vervangen door 

een korte taxirit naar een hub, maar deze is relatief duurder voor de vervoerder. Bij de 

prijsbepaling zal dit een gemiddeld hogere prijs per kilometer kunnen betekenen. 

In het scenario ‘gunstig’ levert de herbeoordeling 10% besparing op, in het scenario 

‘gemiddeld’ 5%. Hierbij gaan we uit van een combinatie van her-beoordelen door enkele 

gemeenten en alleen stimulerende maatregelen in andere gemeenten. In het scenario 

‘ongunstig’ wordt geen herbeoordeling uitgevoerd, dus 0% besparing. Indien gemeenten 

meedoen aan Publiek Vervoer is dit een onwaarschijnlijk, want extreem, scenario.  

Her-beoordelen op 

specifieke indicaties 

 

Hierbij verdient het de aanbeveling om ook de indicaties tegen het licht te houden zoals 

diegene waarbij cliënten “alleen voorin een voertuig” mogen zitten of “niet in een bus” 

vervoerd mogen worden. Dit vraagt inspanning van de gemeente en leidt tot het 

aanpassen van indiceringen. Publiek Vervoer kan hierbij ondersteunen met een 

benchmark. 

De aannames over effect van dit aspect van her indiceren (naast OV als voorliggende 

voorziening) zijn gebaseerd op basis van landelijke cijfers. In scenario ’gunstig’ is het 

effect is 10%, in het scenario ‘ongunstig’ 0% (niet realistisch als gemeenten meedoen in 

Publiek Vervoer), en in scenario ‘gemiddeld’ (deel van gemeenten onderneemt actie en 

deel niet) 5%. 

Nieuwe beoordelingen 

Wmo-aanvragen 

(indiceringen) strikter 

toepassen 

 

Hierbij gaan we er vanuit dat alleen de nieuwe aanvragen volgens een strikter beleid 

beoordeeld worden. Het effect is in het begin klein, omdat het nog maar een klein deel 

van het totale aantal pashouders betreft. Aangenomen wordt dat er jaarlijks een 

mutatiegraad is van 10 % van het totaal aantal gebruikers. Op dit gedeelte is dan een 

effect van 20% (zie onder her-indiceren) Het resultaat is dan in het scenario ‘gunstig’ 2% 

en in het ‘worst case’ scenario ’ongunstig’ 0% (niet realistisch als gemeenten meedoen 

in Publiek Vervoer). Scenario ‘gemiddeld’ is dan 5%. 

Nieuwe experimenten 

tijdens contractperiode 

Op dit moment zijn alle experimenten die bekend zijn meegenomen in de businesscase. 

Tijdens de overeenkomst zullen nieuwe ideeën ontstaan. Het contract is hierop 

‘berekend’ (ontwikkelcontract). Als er nieuwe experimenten worden opgestart zal dat 
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 naar verwachting niet eerder dan in 2020 effect hebben. In het scenario ‘gunstig’ is de 

aanname 2%. In het scenario ‘ongunstig’ zouden zich geen nieuwe ideeën voordoen, dus 

0% besparing, doch dit is een onrealistisch scenario omdat Publiek Vervoer hier juist 

voor is bedoeld. Scenario ‘gemiddeld’ is dan 1%. 

Combinatie met andere 

contracten mogelijk 

maken 

 

Hierbij kan gedacht worden aan de contracten die vervoerders hebben met 

zorginstellingen. Door hier slimme combinaties te maken kan de vervoerder goedkoper 

rijden en Publiek Vervoer ontvangt een deel van de “winst” daarvan. We maken deze 

combinatie in de overeenkomst mogelijk en dwingen het delen van de winst af. Het 

scenario ‘gunstig’ is 2%. In het scenario ‘ongunstig’ levert dit 0% besparing op, 

bijvoorbeeld als geen andere contractpartij interesse zou hebben. Gezien de huidige 

interesse is dit niet waarschijnlijk. Bij een ‘gemiddeld’ scenario 1%. Het effect kan al 

optreden vanaf begin van de overeenkomst, want bestaande overeenkomsten van 

zorginstellingen kunnen daar al effect op hebben.  

Stimuleren uitwisselen 

ritten door vervoerders 

Hier gaat het om alle uitwisselingen buiten de andere maatregelen die al zijn 

aangegeven: ritten uitwisselen, makkelijker combineren, ook binnen regio’s. Door 

optimale afrekensystematiek, met beloning voor vervoerders én opdrachtgevers. In het 

scenario ‘gunstig’ is dit 2%. Het effect in het scenario ‘ongunstig’ is 0% besparing 

aangenomen, echter bij een voorwaardenscheppend bestek niet realistisch. Scenario 

‘gemiddeld’ is dan 1%. 

Vergoedingensystematiek: 

optimale prikkel 

inbouwen om efficiënt 

Wmo-vervoer te rijden 

Wijze van vergoeden leidt tot een zo efficiënt mogelijke planning: vervoerder moet 

geprikkeld worden: mede naar aanleiding van expertadvies een optimale afreken 

systematiek kiezen voor Wmo-vervoer; in scenario ‘gunstig’ 1 %. en ‘ongunstig’ is 0% (zie 

boven) niet realistisch. Scenario ‘gemiddeld’ is dan 0,5%. 

Aanbestedingsresultaat 

 

Dit effect heeft te maken met de marktwerking per 2017: het hangt er vanaf hoe gretig 

de markt is. Onze inzet is om de opdracht zo aantrekkelijk mogelijk maken, zodat er 

zoveel mogelijk potentiele vervoerders willen inschrijven. In het scenario ‘gunstig’ zal 

het tarief 2% lager liggen dan het huidige gemiddelde , In het scenario ‘ongunstig’ zal dit 

2% hoger liggen dan het huidige gemiddelde wanneer de verwachte marktwerking 

tegenvalt. Scenario ‘gemiddeld’ is dan 0 %, derhalve niet vermeld in hoofdstuk 2 als 

besparingspotentieel. 

3 Openbaar Vervoer 

 

Regulier OV met klein(er) materieel: dit onderdeel van de huidige contracten 

kleinschalig OV zal in 2018 geen onderdeel meer uitmaken van Publiek Vervoer. 

LijnBelBuslijnen zijn nu onderdeel van kleinschalig vervoer. Pure LijnBelBuslijnen 

vervallen in zijn geheel. LijnBelBusLijnen met deels ook vaste ritten blijven wel bestaan. 

De vaste ritten zullen geen onderdeel van Publiek Vervoer uitmaken, de 

vraagafhankelijke ritten wel. Qua omvang wordt verwacht dat circa 50% van de ritten uit 

2015 uitgevoerd zullen gaan worden in de nieuwe overeenkomst. Het restant van het 

huidige budget voor vraagafhankelijke LijnBelbussen komt toe aan Regiotaxi, zie 

hieronder. 

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst ook de resterende vraagafhankelijke 

LijnBelBusritten vervallen, zal het budget ook ten gunste komen van de Regiotaxi. 

Regiotaxi: Regiotaxi kan ook worden gebruikt voor niet-geïndiceerde OV-reizigers. Het 

OV-bureau heeft als nieuwe voorwaarde gesteld dat subsidie alleen zal gelden voor 

ritten van en naar hubs (de Hub-taxi). Het gerealiseerde subsidiebudget voor de 

Regiotaxi in 2015 kan worden gebruikt voor het budget voor de Regiotaxi nieuwe stijl. 

Het restant budget van LijnBelBussen wordt daaraan toegevoegd. 
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De aanwezigheid van lokale initiatieven zoals buurtbussen kan aanvullend en 

versterkend werken op de lokale mobiliteitsmogelijkheden. De faciliterende middelen 

die hiervoor thans beschikbaar zijn bij het OV-bureau komen voor de initiële 

contractperiode (2018-2022) beschikbaar via de samenwerking Publiek Vervoer. 

Pilots Stadsdiensten: het OV-bureau subsidieert in 2016 en 2017 drie pilots in Assen, 

Hoogeveen en Meppel. Deze subsidie wordt gecontinueerd na 1 januari 2018. Indien 

één of meerdere gemeenten besluit te stoppen met de pilot, blijft het bedrag 

beschikbaar voor andere experimenten. 

4 Overige systemen 

 

Nog niet in deze businesscase opgenomen:  

 WSW vervoer: een aantal gemeenten heeft de wens uitgesproken om dit vervoer 

onder te brengen in de nieuwe overeenkomst. In de bestekfase zullen gegevens 

verzameld worden en opgenomen worden in de aanbesteding; 

 andere vormen: binnen een marge (wettelijke grens aanbesteding) nemen we op 

dat deze vormen mogelijk kunnen worden toegevoegd. Hier dus PM. 

5 Apparaatskosten  

Huidige apparaatskosten 

 

De aanname is dat de huidige apparaatskosten 3% bedragen, dit komt voort uit de 

inventarisatie in 2016. Welk effect er dan is door het vormen van een beheerorganisatie 

Publiek Vervoer die daarmee de taken uitvoert voor gemeenten die dat niet meer zelf 

hoeven te doen, is niet exact te kwantificeren. Dit komt omdat een inventarisatie bij 

gemeenten in 2016 onvoldoende duidelijkheid gaf over de bestaande situatie (zie de 

notitie “samenwerkingsmodel Publiek Vervoer”). De verkregen data bleken in de praktijk 

niet goed vergelijkbaar. 

De volgende aannames zijn gedaan: scenario ‘ongunstig’ 0% en scenario ‘gunstig’ 40%. 

Scenario ‘gemiddeld’ is dan 20%. 

Publiek Vervoer  Zie notitie “Samenwerkingsmodel Publiek Vervoer”. Taakstellend € 800.000 voor het 

eerste jaar 2018. In volgende jaren is de in het scenario toegepaste indexering berekend.  

Extra investeringen (door 

individuele gemeenten) 

 

Ten behoeve van het inzetten van lokale verbetermaatregelen geldt dat de kosten voor 

de baat uitgaan. Gedacht wordt aan de investering in her-indiceren Wmo en andere 

verbetermaatregelen. Deze eenmalige investeringen op gemeentelijk niveau zijn nodig 

om de besparingen te kunnen realiseren. 

In scenario ‘gunstig’ wordt er vanuit gegaan dat iedere gemeente alle kansen zo spoedig 

mogelijk gaat benutten, het eerste jaar ‘winst’ wordt niet meegenomen in dit scenario 

ter compensatie van de nodige investeringen. In het scenario ‘ongunstig’ gebeurt niets: 

geen investering en dus ook geen winst (nihil). Dit is geen realistisch scenario als 

gemeenten deelnemen in Publiek Vervoer. In het ‘gemiddeld’ scenario wordt uitgegaan 

van dezelfde aanpak, maar gefaseerd: de (voor)investering en dus de winst is gemiddeld 

tussen ‘gunstig’ en ‘’ongunstig’.  
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Bijlage 2  Bandbreedte financiële ontwikkeling 

In deze bijlage is ter informatie een beeld geschetst welke financiële marges  kunnen worden verwacht naar 

aanleiding van autonome ontwikkelingen én effecten ten gevolge van doorontwikkeling publiek vervoer en de 

aanbesteding. Per aspect is dit geschetst in drie scenario’s, te weten: 

 gunstig  alle variabelen vallen gunstig uit en alle kansen worden zo snel als mogelijk benut 

 gemiddeld tussenvariant, meest waarschijnlijk 

 ongunstig alle variabelen vallen ongunstig uit en er worden geen acties ondernomen 

Benadrukt wordt dat onderstaande aannames en ramingen generiek zijn voor het gehele 

samenwerkingsgebied Groningen en Drenthe. Het gaat derhalve om gemiddelden, waarbij de feitelijke effecten 

per gemeente en per regio (perceel) kunnen verschillen. Het rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de 

businesscase kan dienen voor een businesscase van de individuele deelnemer. 

De drie generieke scenario’s zijn: 

Resultaat van de scenario’s: 

 het ‘gunstige’ scenario leidt op termijn tot een kostenverlaging van 13% ten opzichte van het niveau in 

2015. Daar gaat wel eerst een lichte kostenstijging aan vooraf, die deels wordt veroorzaakt door een 

noodzakelijke aanzienlijke (voor)investering door de gemeenten om de systemen efficiënter te maken. 

 het ‘gemiddelde’ scenario leidt ondanks investeringen tot een lichte kostenstijging van 11% op 

termijn. 

 het ‘ongunstige’ scenario leidt potentieel op termijn tot een kostenstijging van 34% ten opzichte van 

het niveau in 2015. 

 

 
Figuur 2 
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Bijlage 3 Autonoom prijsopdrijvende factoren 

In deze bijlage is een beschouwing gegeven op een aantal factoren van de kostenontwikkeling, waarop geen 

invloed is uit te oefenen. 

De kosten van het vervoer zijn onderhevig aan autonoom prijsopdrijvende factoren. Dit zijn factoren waarop 

geen invloed uitgeoefend kan worden, maar die wel van invloed zijn op de kosten van de dienstverlening. Voor 

publiek vervoer gelden de jaarlijkse prijsindexatie, toenemende vergrijzing en toenemende congestie 

(verkeersdruk) als de voornaamste autonoom prijsopdrijvende factoren. 

Jaarlijkse indexering 

Bij het afsluiten van een meerjarige overeenkomst wordt doorgaans een prijsindexatieclausule opgenomen. Dit 

doet men om te voorkomen dat een opdrachtnemer bij het doen van zijn inschrijving alle mogelijke 

prijsstijgingen waarop niet direct invloed uitgeoefend kan worden, in zijn calculatie mee dient te nemen. Als 

een opdrachtnemer dit wel zou moeten doen, dan wordt hij belast met een onevenredig groot risico, waardoor 

hij een groot voorbehoud in zijn aanbieding zal opnemen om dit risico financieel af te dekken. Binnen de 

taxibranche wordt doorgaans de NEA-index gebruikt. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door het Sociaal Fonds 

Taxi. De afgelopen 12 jaar heeft de NEA-index grote fluctuaties laten zien, onder andere door de sterk 

wisselende olieprijzen. Het gemiddelde over die periode bedraagt 3,1%. Op basis van dit gemiddelde is het 

effect van die jaarlijkse indexering in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt voor de periode 2018 t/m 2026. 

Jaar Gemiddelde NEA-index Cumulatieve kostenontwikkeling 

2018 - 100,0% 

2019 3,1% 103,1% 

2020 3,1% 106,3% 

2021 3,1% 109,6% 

2022 3,1% 113,0% 

2023 3,1% 116,5% 

2024 3,1% 120,1% 

2025 3,1% 123,8% 

2026 3,1% 127,7% 
 

Uitgaande van een gemiddelde jaarlijkse NEA-index van 3,1% zullen de kosten van Publiek Vervoer gedurende 

de looptijd van de overeenkomsten (inclusief optionele verlengingen) met 27,7% stijgen. Dit is een 

kostenstijging waar zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers geen invloed op kunnen uitoefenen. De 

kanttekening hierbij is echter wel dat deze indexering is gebaseerd op historische indexcijfers. Het is mogelijk 

dat de indexering de komende jaren hoger of lager dan 3,1% is. 

Toenemende vergrijzing 

Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) is Nederland de afgelopen 20 jaar 

het sterkst vergrijsd aan de randen van het land. Dit is berekend op basis van het deel van de inwoners dat 65 

jaar of ouder is. Delfzijl en omgeving kent met 23% de hoogste vergrijzing, gevolgd door Oost-Groningen met 

22,5%, Noord-Drenthe 21,7%, Zuidoost-Drenthe, 21,6%, Zuidwest-Drenthe 21,1% en Overig Groningen met 

16,3%. Uit de gegevens van het CBS blijkt ook dat de regio’s in Groningen en Drenthe (het gebied “Overig 

Groningen” uitgezonderd) bovengemiddeld snel vergrijzen. Op basis van dit gegeven en de cijfers van het CBS 

over de leeftijdsopbouw kan berekend worden met hoeveel procent het aantal mensen dat gebruik zal mogen 

maken van het Wmo-vervoer in Groningen en Drenthe kan stijgen gedurende de looptijd van de 

overeenkomsten. Hierbij wordt uitgegaan van de leeftijdsgrens van 65 jaar die door het CBS wordt gehanteerd 

voor het berekenen van de vergrijzing. Volgens het CBS telt Nederland naar verwachting in 2018 3.248.000 

inwoners van 65 jaar of ouder. Dit aantal zal gedurende de looptijd van de overeenkomsten stijgen naar 
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3.885.000 in 2026. Dit betekent een stijging van het aantal 65-plussers van 637.000. Percentueel gezien 

betekent dit een stijging van 19,6%. Op basis van deze cijfers en het gegeven dat de regio’s in Groningen en 

Drenthe bovengemiddeld snel vergrijzen, kan worden geconcludeerd dat het aantal 65-plussers (en daarmee 

ca. 80% van de groep van potentiële Wmo’ers) in Groningen en Drenthe met ca. 19,6% zal toenemen. 

Toenemende congestie en krimp 

Naast de effecten van jaarlijks indexeren en vergrijzing zijn er de ontwikkelingen van een toenemende 

congestie en krimp. In tegenstelling tot het voorgaande zijn deze ontwikkelingen echter niet te kwantificeren. 

De toenemende congestie wordt veroorzaakt door de grote werkzaamheden die de komende jaren uitgevoerd 

zullen worden aan de infrastructuur in en rond de stad Groningen. 

Daarnaast mag een toenemende vervoersbehoefte van inwoners van kleine(re) kernen worden verwacht, 

aangezien deze kernen door krimp en het verdwijnen van voorzieningen steeds afhankelijker zijn van de 

grote(re) kernen. Daardoor zal de gemiddelde afstand van verplaatsingen in het Leerlingenvervoer en het 

Wmo-vervoer toenemen. 
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Bijlage 4 Data-analyse van de maand juni 2016 van het WMO vervoer 

Meer dan 22% van de ritten in het werkgebied wordt gereden over perceelgrenzen heen. Dit is goed voor 46% 

van het aantal reizigerskilometers. De kosten zijn grotendeels gekoppeld aan deze kilometers (en een deel 

instaptijd). Dus aan het percentage in de laatste kolom. Het vervoer over de perceelgrens heen is nu zeer 

inefficiënt georganiseerd. Op dit moment verzorgt de vervoerder waar de cliënt woont het vervoer. Het gevolg 

hiervan is dat de perceel overschrijdende ritten van de ene regio en de andere regio over dezelfde perceelgrens 

heen door twee verschillende vervoerders uitgevoerd wordt. Door het plan waarbij één vervoerder de 

grensoverschrijdende ritten toegedeeld krijgt kunnen die ritten beter gecombineerd worden. 

    
aantal 
ritten 

aantal 
kilometers 

gemiddelde 
ritlengte   % ritten % km 

Hele werkgebied binnen perceel 74287 452774 6,1 km 80,4% 59,6% 

  over perceelgrens 16321 275686 16,9 km 17,7% 36,3% 
  over werkgebied grens 1773 29479 16,6 km 1,9% 3,9% 
  over landsgrens 69 1172 17,0 km 0,1% 0,2% 

  Totaal 92450 759110 8,2 km     

        
        

Opdracht van perceel   
aantal 
ritten 

aantal 
kilometers 

gemiddelde 
ritlengte   % ritten % km 

Centraal Groningen binnen perceel 16951 66261 3,9 km 80,3% 52,9% 

  over perceelgrens 4151 58807 14,2 km 19,7% 47,0% 
  over werkgebied grens 3 77 25,5 km 0,0% 0,1% 
  Totaal 21105 125145 5,9 km     

  
       Noord-Drenthe en 

Haren binnen perceel 10041 58364 5,8 km 78,0% 56,1% 
  over perceelgrens 2836 45582 16,1 km 22,0% 43,9% 

  Totaal 12877 103946 8,1 km     

        Noord-Groningen binnen perceel 5861 41242 7,0 km 70,7% 46,1% 

  over perceelgrens 2426 48219 19,9 km 29,3% 53,8% 
  over werkgebied grens 6 86 14,4 km 0,1% 0,1% 
  Totaal 8293 89548 10,8 km     

        Oost-Groningen binnen perceel 12165 84690 7,0 km 80,0% 59,5% 

  over perceelgrens 2998 56893 19,0 km 19,7% 40,0% 
  over landsgrens 40 693 17,3 km 0,3% 0,5% 
  Totaal 15203 142275 9,4 km     

        Zuidoost-Drenthe  binnen perceel 15918 123987 7,8 km 92,8% 86,0% 

  over perceelgrens 912 14835 16,3 km 5,3% 10,3% 
  over werkgebied grens 295 4877 16,5 km 1,7% 3,4% 
  over landsgrens 29 479 16,5 km 0,2% 0,3% 

  Totaal 17154 144178 8,4 km     

        Zuidwest-Drenthe  binnen perceel 10180 57360 5,6 km 85,4% 67,7% 

  over perceelgrens 799 12142 15,2 km 6,7% 14,3% 
  over werkgebied grens 944 15282 16,2 km 7,9% 18,0% 
  Totaal 11923 84784 7,1 km     

        Zuidwest-Groningen binnen perceel 3171 20870 6,6 km 53,8% 30,1% 
  over perceelgrens 2199 39207 17,8 km 37,3% 56,6% 
  over werkgebied grens 525 9157 17,4 km 8,9% 13,2% 
  Totaal 5895 69234 11,7 km     
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1 Inleiding 

Op 14 september 2016 is door de projectorganisatie het concept programma van eisen Publiek Vervoer 

Groningen Drenthe, inclusief bijlagenboek beschikbaar gesteld, onder meer via de website 

www.publiekvervoer.nl. Daarnaast is een memo en een concept notitie “samenwerkingsmodel Publiek Vervoer 

Groningen Drenthe” verspreid onder de kandidaat-opdrachtgevers (gemeenten, provincies, OV-bureau). 

Gevraagd is aan ieder die betrokken is bij publiek vervoer om uiterlijk 14 oktober 2016 te reageren op deze 

concepten. De reacties worden meegenomen in het definitieve voorstel aan de colleges dat volgens planning 

op 1 november 2016 wordt verstuurd. 

In hoofdstuk 2 van dit verslag zijn alle schriftelijke reacties die ontvangen zijn opgenomen en voorzien van een 

antwoord. Het meespreektraject ging gepaard met diverse informatiebijeenkomsten en bilaterale gesprekken. 

Een overzicht hiervan is aangeven in hoofdstuk 3, waar de belangrijkste mondelinge vragen en opmerkingen 

per onderwerp zijn verzameld en van een antwoord voorzien. 

De sluiting van het meespreektraject op 14 oktober betekent uitdrukkelijk niet dat er verder niet meer 

meegedacht hoeft te worden. Binnen de gemaakte afspraken over de planning blijft het meedenken door 

reizigers, vervoerders, gemeenten, provincies en alle andere betrokkenen het uitgangspunt in het proces. 

Samenvattend hebben de ingekomen reacties hebben onder meer geleid tot de volgende aanpassingen van de 

definitieve documenten: 

 redactionele verbeteringen van de documenten; 

 toevoeging van een businesscase aan het voorstel; 

 juridische aanpassingen hoofdstuk 7 programma van eisen; 

 verduidelijking insteek kleinschalig vervoer; 

 toevoeging inventarisatie huidige spelregels; 

 aanpassing kostenraming team Publiek Vervoer. 

  

http://www.publiekvervoer.nl/
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2 Schriftelijke reacties 

Via brief en mail zijn reacties ontvangen van (in volgorde van ontvangst): 

 Buurtbusvereniging Westerwolde 

 Wmo-raad Hoogeveen 

 Hoogeveen 

 Provincie Groningen 

 Regio Zuid oost Drenthe 

 Stadadviseert Groningen 

 Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo 

 Adviesraad Sociaal Domein Haren 

 Appingedam 

 Gemeente Groningen 

 Oogvereniging regio Groningen 

 Haren 

 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde, incl. adviesraden 

 Stadskanaal, Bellingwedde, Pekela, Veendam, Vlagtwedde, participatieraad Stadskanaal, buurtbus 

Westerwolde  

 VMNN 

 Winsum 

 Bellingwedde 

 Werkgroep Krimp van Rover 

 Midden Drenthe 

 OV consumentenplatforms Groningen en Drenthe (voorlopige reactie) 

 KNV Taxi, FNV taxi, CNV Vakmensen 

 Assen Hoogeveen Meppel 

 Regio Zuid west Drenthe 

 

Hieronder is per inhoudelijk onderdeel van elke reactie een weergave vermeld, met daarbij een antwoord. Het 

antwoord is soms inhoudelijk, soms alleen een voorstel voor verdere uitwerking in de volgende fase. Er is voor 

gekozen de afzender niet te benoemen omdat de status van de reacties divers is; soms reageert een college of 

een bestuur formeel, soms is het een ambtelijke reactie. 

Redactionele suggesties zijn hieronder niet expliciet benoemd. Zij zijn wel zo veel mogelijk overgenomen. 
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Tabel 1 schriftelijke reacties 

Nr. Schriftelijke reacties Antwoord 
1 Een jaar geleden is er een breed en intensief project opgestart onder de 

naam ‘Publiek Vervoer’. Hoofddoelstelling daarvan is het aanbrengen van 
een duidelijk onderscheid tussen openbaar vervoer (kort gezegd, het 
hoofdnet, uitgevoerd met grote voertuigen) en het publiek vervoer (kort 
gezegd, een aanvullend net, uitgevoerd met kleine voertuigen). Het 
openbaar vervoer blijft in deze optiek een zaak van de provincie en in de 
uitvoeringszin van het OV-bureau, terwijl het publiek vervoer de 
gezamenlijke gemeenten als opdrachtgever heeft. Een centrale 
doelstelling is onder andere een rationalisering en meer effectieve inzet 
van het kleinschalige publieke vervoer.  

Publiek vervoer bevat ook 
verantwoordelijkheid van beide provincies 
en het OV-bureau.  

2 Onderscheid Openbaar/Publiek 
Het “Conceptprogramma” geeft veel duidelijkheid over de diverse 
vervoersconcepten en de bedoelingen daarmee in de planvorming. Voor 
veel vervoersconcepten is het klip en klaar waar ze thuis horen. Een 
belangrijk onderscheid wordt gevormd door het gegeven dat bij het 
publiek vervoer onder regie van de gemeenten de indicatiestelling (wie 
mag er gebruik van maken op basis van welke bepalingen in de 
zorgwetten) een centraal element is. Deze indicatiestelling speelt bij het 
openbaar vervoer én bij de buurtbussen geen rol. 
In de diverse overzichten in het “Conceptprogramma” (zoals op pagina 14 
en pagina 20) én de bijlage 3 bij het “Conceptprogramma” zien we de 
lastige positie van de buurtbussen. 

Ter kennisname. 

3 Buurtbussen 
Buurtbussen zijn kleinschalig openbaar vervoer volgens een vaste 
dienstregeling, gereden door vrijwilligers. De huidige buurtbussen zijn 
geen ‘doelgroepenvervoer’, er is geen relatie met indicatiestellingen en 
ieder die dat wenst kan tegen betaling meereizen. De buurtbus maakt 
deel uit van het stelsel van OV, kent (in de bebouwde kom) haltepalen 
met vertrekstaten en is opgenomen in de reiswijzer. Voor veel kleine 
kernen is het de enige vorm van voor ieder toegankelijk openbaar 
vervoer. 
Buurtbussen wijken af van veel andere vormen van openbaar vervoer 
door: 

 het rijden met kleine voertuigen; 

 het rijden met vrijwillige chauffeurs en daarmee ook aansturing door 
een vrijwilligersbestuur. 

Buurtbussen wijken af van veel ander kleinschalig vervoer: 

 er wordt gereden met een vaste route en een vaste dienstregeling; 

 ieder kan mee, er zijn geen speciale doelgroepen. 

Ter kennisname. 

4 Uitgangspunt van onze inbreng 
We reageren vanuit de kennis die wij hebben als buurtbusvereniging. Het 
gaat er ons primair om, om de openbare vervoersvoorziening voor ons 
gebied te behouden. Dat zou wellicht op een andere manier kunnen dan 
met een Buurtbus. Maar we hebben wel te maken met een nu goed (en 
relatief goedkoop) functionerende voorziening voor álle bewoners. Het 
stopzetten van deze voorziening is slecht voor het gebied. Overigens 
vinden we het ook erg belangrijk dat op een zorgvuldige manier wordt 
omgegaan met vrijwilligers die zich inzetten voor een publiek belang.  

Ter kennisname. 

5 Buurtbus XXXXXXX 
De buurtbus (lijn 512) rijdt nu 37 jaar, eerst via de GADO, daarna via 
Arriva en de laatste jaren via Qbuzz en de regionale vervoerder De 
Grooth. Jaarlijks worden zo’n 13.000 passagiers vervoerd. Er worden op 
maandag t/m vrijdag negen retourritten gereden (in de schoolvakanties 
zes) en op zaterdag drie. Naar schatting 70% van de reizigers zijn 
scholieren (MBO en VO) en studenten. Ongeveer 25% van de passagiers 
stapt over op of van Qliner 312 naar Groningen. Het vervoer is vrijwel 
volledig gericht op Stadskanaal en dan vooral het busstation. In de 
ochtenduren naar en in de middaguren van Stadskanaal is, met name in 
de donkere (en natte) maanden, bij enkele ritten dagelijks versterking 
nodig. 

Ter kennisname. 
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Nr. Schriftelijke reacties Antwoord 
6 Buurtbussen in het Conceptprogramma 

In het overzicht op pagina 14 van het Conceptprogramma worden de 
buurtbussen als volgt benoemd “Vervoersconcept: Vrijwilligersvervoer 
(facilitering) en Type vervoer: Particulieren kleinschalige 
vervoersconcepten (bv. Buurtbus)“. 
Het lijkt duidelijk waar het over gaat maar het staat er wat vreemd: 

 de term ‘vrijwilligersvervoer’ kan verwarring wekken. Het gaat 
immers om vervoer door vrijwilligers, terwijl bijvoorbeeld 
‘scholierenvervoer’ wijst op vervoer van scholieren. 

 het begrip “particulieren kleinschalige vervoersconcepten” werkt 
verwarrend. Het gaat hier niet om ‘particulieren’, maar om nauw 
met het OV-bureau verbonden organisaties. 

In de laatste kolom van dit overzicht wordt deze vorm van vervoer (de 
buurtbus) ingedeeld bij het publiek vervoer en daarmee niet bij het 
openbaar vervoer dat wordt aangestuurd door het OV-bureau.  
Op pagina 20 zien we een nieuw overzicht, nu gericht op de 
Taakverdeling. 
Daar zien we dat het OV-bureau verantwoordelijk blijft voor “beleid en 
uitvoering van het kleinschalig openbaar vervoer”. 
In Bijlage 3 (“Vervoersvormen”) lijkt er meer helderheid te komen. Er is 
duidelijkheid over het “Hoogwaardig openbaar vervoer en het basisnet”: 
die vallen onder het OV-bureau. Maar er zijn meerdere vormen van 
kleinschalig openbaar vervoer die tóch niet onder de gemeenten gaan 
vallen. Dat zijn het “Aanvullend lijngebonden openbaar vervoer”, de 
“LijnBelBussen” én, wat nu genoemd wordt de “Facilitering lokaal 
vervoer”. Daar wordt de volgende definitie genoemd: “Lijngebonden 
vervoer door vrijwilligers, de zogenaamde Buurtbussen, inclusief 
vrijwilligerssystemen in kleinere steden”.  
En dan volgt de zin: “Het OV-bureau zal de ondersteuning van de huidige 
vrijwilligerssystemen voortzetten. Het beschikbaar stellen van voertuigen 
door de vervoerders van de verschillende percelen (nieuw woord voor 
regio’s) wordt opgenomen in het bestek van Publiek Vervoer.” 
Waar het de onderbrenging van de buurtbussen betreft lijkt het schema 
van pagina 14 dus af te wijken van de uitwerking in Bijlage 3. Het zal 
duidelijk zijn dat wij ons scharen achter de uitwerking in de bijlage: de 
buurtbus als deel van het openbaar vervoer, aangestuurd door het OV-
bureau. 

Waar nodig wordt de tekst en het schema 
in lijn gebracht. 

7 Proces en procedure 
In het voortraject zijn er diverse informatieve en op inspraak gerichte 
bijeenkomsten geweest. Daar werden provincies en gemeenten (zowel 
ambtelijk als bestuurlijk), grote en kleine vervoerders en een breed scala 
aan maatschappelijke organisaties uit alle gemeenten uitgenodigd. Het is 
jammer dat de buurtbusverenigingen geen rol hebben gekregen in dit 
voortraject. Hopelijk worden zij wel betrokken bij het vervolg en de 
nadere invulling.  

Inmiddels zijn ook de besturen van de 
buurtbusverenigingen in het proces 
betrokken.  

8 Als buurtbusvereniging zetten wij ons in voor het behoud van voor 
iedereen toegankelijk vervoer in onze regio én voor het zorgvuldig 
omgaan met het huidige concept en de rol van vrijwilligers daarbij.  
We kunnen ons daarbij voorstellen dat er analyse ‘op maat’ gemaakt 
wordt van de vervoersvraag in brede zin in onze regio.  
We zien uit naar de informatieve bijeenkomst van de 
buurtbusverenigingen met het OV-bureau en Publiek Vervoer.  

De informatieve bijeenkomst is gehouden 
op 25 oktober. 

9 Wat is samengevat de meerwaarde van het initiatief? 
 

De meerwaarde van het initiatief ligt ons 
inziens in het gezamenlijk aanbesteden 
van hetgeen we Publiek Vervoer genoemd 
hebben. Door samenwerking en bundeling 
van kennis komen we in de voorfase van 
de feitelijke aanbesteding tot een goed 
product. De vervolgstap is de 
doorontwikkeling van het vervoer. Met 
deze doorontwikkeling verwachten we in 
staat te zijn om ook in de komende jaren 
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Nr. Schriftelijke reacties Antwoord 

een goed vervoerssysteem te garanderen, 
ook in minder dichtbevolkte gebieden. 
Daarnaast zal doorontwikkeling moeten 
leiden tot meer efficiency, minder kosten 
en vermindering van schade aan het 
milieu. Om dit te kunnen doen, is 
schaalgrootte van groot belang.  

10 De gemeenten gaan 6 ton betalen voor de bureaukosten. Dat kunnen ze 
niet besparen in de loonkosten. Wat is de argumentatie om toch dit risico 
aan te gaan? 

De inschatting is dat voor huidige 
opdrachtgevers in eerste instantie een 
kleine besparing wordt gerealiseerd door 
het wegvallen van taken. Door in team 
Publiek Vervoer effectief aan de slag te 
gaan met doorontwikkeling, optimalisatie 
en innovatie kunnen in de periode vanaf 1 
januari 2018 de grotere besparingen 
gerealiseerd worden. Het risico is naar 
onze mening dan ook minimaal.  

11 Hoe wordt de 6 ton verdeeld over de partijen? Wie neemt exact welk deel 
voor rekening op basis van welk criterium? (gemiddeld lijkt dit op 17.500 
per jaar per gemeente x 8.5 jaar = 140.000). 

De begroting van team Publiek Vervoer is 
aangepast. Voorgesteld wordt om de 
kosten te verdelen conform de huidige 
systematiek. Dit voorstel is concreet 
opgenomen in de notitie 
“samenwerkingsmodel Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe”.  

12 We lijken af te gaan op verrekeningen bij de verschuivingen tussen 
vervoervormen. Betekent dit dat bijv. dat het OV-bureau de financiële 
bijdrage voor het kleinschalig OV kan verkleinen als de gemeenten 
vervoerkosten weten terug te brengen in het doelgroepenvervoer?  

Nee, dat is niet de opzet. Feitelijk is het 
doel dat meer mensen gebruik gaan 
maken van het reguliere openbaar vervoer 
en dat alleen daar waar nodig gebruik 
gemaakt wordt van Regiotaxi en 
doelgroepenvervoer. Het OV-bureau heeft 
in haar begroting voor de financiering van 
het kleinschalig OV een vast bedrag 
opgenomen en stelt daarnaast nog 
middelen ter beschikking voor 
vervoersinitiatieven.  

13 Hoeveel procent van de gebruikers reizen perceel/regio-overschrijdend? 
En daarmee verband houdend: hoeveel energie moet je steken in 
grensoverschrijdende afspraken? 

Dit verschilt sterk per geografische regio. 
In de bijlage van de toegevoegde 
businesscase is een overzicht van de 
maand juni 2016 in beeld gebracht. Voor 
sommige regio’s is het heel zinvol om goed 
te kijken naar efficiencyvoordelen bij 
grensoverschrijdend vervoer. 

14 Wat is het voorstel voor de afspraken over de provinciegrenzen heen? Het kan zeker zinvol zijn om te kijken of, in 
de lijn van de te sluiten contracten publiek 
vervoer, afspraken gemaakt kunnen 
worden met aanbestedende diensten in 
Friesland en Overijssel. Mee te nemen in 
de vervolgfase. 

15 Hoe worden gemeenten betrokken bij voorstellen van het bureau Publiek 
Vervoer voor besluitvorming in de stuurgroep. M.a.w. hoe zorg je voor 
een zorgvuldig besluitproces om frustraties te voorkomen, en zonder dat 
iedereen dubbel werk doet? 

In de notitie “samenwerkingsmodel 
Publiek Vervoer Groningen Drenthe” is dit 
beschreven, waarbij nog wel detailinvulling 
zal plaatsvinden in de uitwerkingsfase.  

16 Planning: wie beslist over de stappen, graag een kolommetje erbij in de 
tabel. 
 

Voor gemeenten zijn het de colleges die op 
grond van hun bevoegdheden moeten 
besluiten op de voorstellen. De colleges 
kunnen de penvoerder voor de gunning 
mandateren voor gunning. Dit laatste punt 
zal worden meegenomen in het voorstel 
met betrekking tot vaststelling van de 
bestekken. 

17 Wat is het voorstel over de spelregels? Daar vindt mogelijk discussie over 
plaats, daarom graag nu op tafel en niet pas bij het bestek. 

Voor de spelregels hanteren we de 
volgende uitgangspunten: 
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 komen zoveel mogelijk overeen met 
huidige situatie; 

 bieden duidelijkheid naar de reizigers; 

 gemeenten/regio’s hebben wel 
vrijheden in een aantal kenmerken. 

Deze uitgangspunten kunnen strijdig zijn, 
waarbij in de volgende fase dus nog 
uitwerking dienst plaats te vinden.  

18 Wij gaan er van uit dat Rover-Drenthe bij monde van de 
vertegenwoordiger een sterke inbreng zal hebben in het 
meespreektraject over dit ‘’concept programma van eisen’’. 
Op 13 oktober a.s. zal zij aanwezig zijn op het congres Anders Bereikbaar 
in Groningen. 
De inbreng van Rover bij het tot stand komen van de nieuwe 
dienstregeling van de Bij per 23 oktober a.s. hebben wij zeer 
gewaardeerd. 

Rover Drenthe is actief binnen de 
Klankbordgroep Publiek Vervoer. 

19 De klankbordgroep van Reizigers heeft gereageerd op het ‘’concept 
programma van eisen’’ – een aantal aandachtspunten werden uitgelicht: 

 tijdig meepraten over keuzes en besluiten – Reizigerspanel De Bij 
functioneert als zo danig. 

 klachten niet rechtstreeks bij vervoerders maar bij onafhankelijke 
instantie – dit is al besproken in het Reizigerspanel De Bij – klaag bij 
de Gehandicaptenraad; in het concept wordt een klachtenprocedure 
als eis gesteld. 

 afspraken maken over tijd van ophalen en aankomst – De Bij heeft 
voortreffelijke ritten schema’s. 

 reizigers zijn graag zelfstandig, hulp in openbaar vervoer zou helpen 
– De Bij heeft chauffeurs die zeer goed zijn ingesteld op hulp aan 
reizigers. 

 echter niet alles kan, er moet goed oog zijn voor beperkingen van 
mensen – De Bij is steeds op zoek om ‘’doelgroepen’’ te interesseren 
voor deelname aan Hoogeveens Publiek Vervoer. 

Ter kennisname. 

20 Het concept programma van eisen geeft een goed beeld van wat nodig is 
om een goed publiek vervoer te organiseren – voor mensen met en 
zonder gebruikerspassen. 
Het bijlagenboek geeft een indruk hoe gebruikers hun ervaringen en 
wensen kenbaar maken en welke pilots momenteel actief zijn. 

Ter kennisname. 

21 Uit verslagen van het Reizigerspanel De Bij in Hoogeveen blijkt dat er veel 
inzet is van de Gemeente Hoogeveen, Connexxion, Belangengroepen en 
Gebruikers om de pilot De Bij tot een succes te maken. 

Ter kennisname. 

22 In het programma van eisen staan regels en eisen die we als Wmo-raad 
waarderen en die zeker gunstig zijn voor de gebruikers van Publiek 
Vervoer: 
Hoofdstuk: 
1.2. De invloed van de reiziger wordt bevorderd door het instellen van 
een onafhankelijk klachtenloket en een onafhankelijke klachtencommissie 
– dit is een wens die al door de Wmo afgevaardigde in het De Bij overleg 
is genoemd. Ook een ander Reizigerspanel heeft die wens kenbaar 
gemaakt. 
1.3. Eén aanspreekpunt voor de reiziger biedt mogelijkheden om 
reiservaringen kenbaar te maken. Dat Publiek Vervoer de regie zal nemen 
voor de gehele reis van de gebruiker vereist een behoorlijke inspanning. 
1.4. Het registreren van het reizigersprofiel via een pasnummer vereist de 
nodige afstemming met regels voor privacy. 

Ter kennisname, met de opmerking dat de 
regie niet ligt bij Publiek Vervoer maar bij 
de te contracteren vervoerder en de 
reiziger zelf.  

23 Tot nu toe faciliteert het OV-bureau het publiek vervoer De Bij – de vraag 
is of dat zo blijft. 

De gemeente Hoogeveen is opdrachtgever 
voor De Bij. Het OV-bureau heeft voor de 
pilot-fase een subsidie beschikbaar gesteld. 
Indien de gemeente besluit De Bij voort te 
zetten na de pilot-fase, is het voornemen 
van het OV-bureau om deze subsidie 
jaarlijks te blijven verstrekken. 
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24 Per 1 januari 2018 moeten nieuwe contracten worden afgesloten met 
vervoerders. In hoeverre de resultaten/ervaringen van de pilots invloed 
zullen hebben op die nieuwe contracten zal sterk afhankelijk zijn van de 
inbreng van de pilot-vertegenwoordigers. 

Ter kennisname. 

25 Vervoervormen: 
Provincie – aanvullend vervoer 
OV-bureau – stadsvervoer 
Gemeente – vervoer WMO, Dagbesteding, Jeugdzorg 
Particulieren – vrijwilligersvervoer 
Om het vervoer van personen (met of zonder pas) te organiseren, te 
financieren vraagt nogal wat afstemming. 

Het goed organiseren van vervoer vraagt 
inderdaad veel afstemming.  

26 Beheer en Taakverdeling: 
Gemeente - afhandeling bezwaren 
Samenwerking bij – klachtenprocedure, klachtenreglement, klachten 
aanname en toezicht op afhandeling, reizigerspanel 
Vervoerders – klachtafhandeling, monitoring, regie op de uitvoering. 
Deze beheers-methode en taakverdeling vereist structurele onderlinge 
communicatie. De uitvoering van de ritten vindt plaats door beroeps 
chauffeurs (maximaal 20% mag in onder-aanneming worden uitgevoerd). 

In aanvulling op hetgeen hier wordt gesteld 
geldt dat 20% van de ritten zonder 
voorafgaande toestemming mag worden 
uitgevoerd door een onderaannemer. 
Meer onder-aanneming moet de 
vervoerder met een plan plus 
onderbouwing voorleggen. 

27 Financiën: 
Geen samenvoeging van gemeentelijke en OV-bureau budgetten 

Dit is correct. 

28 Aanbesteding: 
Huidige contracten lopen af per 1 januari 2018. 
Leerlingenvervoer contracten lopen af per 1 augustus 2018. 
Reguliere Europese openbare procedure bij aanbesteding. 
Looptijd nieuwe contracten 4,5 jaar (eventueel verlenging met 2 
termijnen van 2 jaar). 
Volgende aanbesteding/nieuwe contracten in laten gaan in de 
zomervakantie. 
Nadeel van deze 4,5 jaar tot 8 jarige contracten is dat mogelijke 
mededinging voor minimaal 4 jaar en maximaal 8 jaar worden afgesloten; 
dit kan dus nogal wat gevolgen hebben voor hoogte van de 
vervoerskosten. 
Tot slot: 
De nieuwe contracten (overeenkomsten) bieden ruimte voor 
doorontwikkeling en verdere optimalisatie. 
In het Bijlagenboek worden nogal wat vervoersactiviteiten genoemd – 
hoeveel van deze reisroutes in stand blijven na de pilot-periode – is een 
grote vraag !!! 

Ter kennisname. 

29 Bestuurlijke vertegenwoordiging van de provincie Groningen tijdens de 
beheerfase. In de notitie “samenwerkingsmodel Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe” is dit niet goed opgeschreven, vandaar een 
opmerking daarover. 

Dit is aangepast in de notitie 
“samenwerkingsmodel Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe”.  

30 Een opmerking over de jaarlijkse kosten voor de beheersorganisatie. Wij 
denken dat er te weinig is begroot voor huisvesting, ICT, pilots e.d. Om te 
voorkomen dat bij een tekort een ronde langs alle partners gedaan moet 
worden zou een ruimere begroting passen. 

Dit is aangepast in de notitie 
“samenwerkingsmodel Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe”. 

31 1.4 reizigersprofiel: Op dit moment zijn er Wmo gebruikers met een 
indicatie aangaande de positie in het voertuig (bv. alleen voorin naast de 
chauffeur). Deze indicatie belemmert een efficiëntieslag en het is daarom 
raadzaam dat gemeenten deze indicatie heroverwegen. 

Ter kennisname. 
Indicering is en blijft een verantwoording 
van de individuele gemeenten. 

32 In hoofdstuk 5 ook een paragraaf opnemen over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, duurzaamheid, verminderen verkeersdruk etc. 
(i.p.v. in hoofdstuk 7) 

Deels overgenomen. 

33 In tabel bij par 5.2 opnemen bij 2e kolom:  
Toekomstige aanbestedingstrajecten voorbereiden en uitvoeren 
Tussenevaluatie 2020 wel/niet regiecentrale 
En bij 3e kolom: 
(verplichte) afstemming met collega vervoerders van overige regio’s. 

Kolom wordt aangepast. 

34 Bij hoofdstuk 6 Financiering van de beheerorganisatie (incl. verdeelsleutel 
en indexering) toevoegen. 

Dit is aangepast in de notitie 
“samenwerkingsmodel Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe”. 
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35 Bij hoofdstuk 6 Opbrengstverantwoordelijkheid kleinschalig OV??? Blijft gelijk aan huidige situatie. Zie ook 
businesscase.  

36 Bijlage 3 (bijlagenboek) is een dubbeling met programma van eisen. Ter kennisname/ter bespreking 

37 Voorstel bestuurlijke borging: er wordt een stuurgroep Publiek Vervoer 
geformeerd bestaande uit bestuurders van de 7 regio’s en de voorzitter 
van het dagelijks bestuur OV-bureau (of het voltallige DB OV-bureau; 
waarbij aandacht moet zijn voor de positie van de gemeente Groningen 
die dan met twee personen vertegenwoordigd zou zijn of de directeur van 
het OV-bureau en beide gedeputeerden van Groningen en Drenthe. Hoe 
dan ook: de provincie Groningen wil bestuurlijk vertegenwoordigd zijn). 
Voorzitter van de stuurgroep is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de 
teamleider van het bureau Publiek Vervoer. 

In de uitwerking van het 
samenwerkingsmodel kan dit verder 
worden ingevuld. 

38 Bij beschrijving taak bureau Publiek Vervoer: is bureau Publiek Vervoer 
vanaf 1 januari 2018 dan ineens een rechtspersoon of wordt het bureau 
Publiek Vervoer in de samenwerkingsovereenkomst gemandateerd als 
niet-rechtspersoon? (en kan dat?) 

Dit is aangepast in de notitie 
“samenwerkingsmodel Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe”. 

39 Bij kosten bureau Publiek Vervoer : op basis van alleen salariskosten kom 
ik al op een kleine 5 ton. Huisvesting ICT en overige overhead (telefoon, 
computer, reiskosten, kosten) en pilots zou ik van die 6 ton zeker 8 ton 
maken. 

Is verwerkt in het voorstel. 

40 In notitie “samenwerkingsmodel Publiek Vervoer Groningen Drenthe” een 
bijlage opnemen Verdeling kosten beheersorganisatie over de partijen : 
Voorstel = bijdrage verlening is gebaseerd op de begroting voor 2018 van 
€ 600.000,- / € 800.000,- en een bijdrage van het OV-bureau hierin van 
15% op basis van de verdeelsleutel vanuit het gemeentefonds 2015 voor 
de Wmo. 

Is verwerkt in voorstel. 

41 Wensen en klachten 
De tekst is voor ons niet geheel duidelijk. Wij pleiten voor een 
onafhankelijk klachtencommissie die de klacht van A tot Z afhandelt. Dus 
zonder bemoeienis/tussenkomst van de gemeente.  
Gemeente dient alleen managementinformatie te krijgen over aantal 
klachten en de aard daarvan. 

Uitgangspunt is dat team Publiek Vervoer 
de klacht over het vervoer aanneemt en als 
coördinator zorg draagt voor afhandeling. 
Er kan wel om een Inhoudelijke reactie 
geraagd worden bij de partij die het de 
klacht betreft (gemeente, vervoerder, 
provincie etc.). 

42 Combineren van doelgroepen 
We zijn van mening dat de nodige voorzichtigheid in acht moet worden 
genomen bij het combineren van leerlingenvervoer met Wmo-vervoer. 
Dat gaat in de praktijk waarschijnlijk niet lukken. 

In de praktijk blijkt dat hier wel degelijk 
kansen en mogelijkheden liggen, uiteraard 
dient met deze kwetsbare doelgroep 
voorzichtig omgegaan te worden.  

43 Variatie in tarieven 
Het Wmo-vervoer kent nu een eigen bijdrage voor de reiziger. Het 
instaptarief plus een bedrag per kilometer. We zouden graag zien dat 
daar wat variatie in kan worden aangebracht om zo het aantal korte ritten 
van 0-5 kilometer terug te brengen. Wij zijn van mening dat het collectief 
vervoer in de meeste gevallen daarvoor niet voor hoeft te worden 
gebruikt. E-Fiets en of scootermobiel zijn vervoermiddelen die gebruikt 
moeten worden om deze korte afstand te overbruggen. Verzoek om te 
onderzoeken of over de eerste kilometer een hogere bijdrage betaald kan 
worden.  

Variatie is mogelijk, zolang dit in lijn is met 
het Gehandicaptenverdrag en vaste 
jurisprudentie.  
Tarieven worden vastgesteld door de 
individuele gemeenten.  

44 Afnameverplichting 
Voor ons is niet duidelijk wat hier precies mee wordt bedoeld. Het kan 
niet zo zijn dat we verplicht worden gesteld om een minimaal aantal 
Wmo-kilometers af te nemen. Gemeente moet vrijheid krijgen om beleid 
aan te passen t.a.v. van Wmo-vervoer. Dat kan betekenen dat er minder 
Wmo-kilometers worden gereden.  

De gekozen looptijd en aanbestedingsvorm 
verplicht ons richting de vervoerders een 
soort van afnameverplichting als vorm van 
“zekerheid” richting de vervoerders. In het 
programma van eisen is deze afname 
verplichting gesteld op 60%. Dit betekent 
dat er voor gemeenten nog tot 40% van 
het aan te besteden volume aan 
mogelijkheden ligt om beleid aan te passen 
dat leidt tot minder kilometers. De 
inschatting is dat dit ruim voldoende is. 

45 Redactioneel 
Jeugdzorg moet jeugdhulp worden.  

Dit wordt aangepast. 

46 Pilots 
In de bijlage is de Wmo-pilot van Zuidoost Drenthe inzake het goedkoper 

Opgevraagd en alsnog ingevoegd in 
bijlageboek. 
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reizen in de daluren niet vermeld.  

47 Over het algemeen zijn wij tevreden over het concept programma van 
eisen. Input vanuit (onder andere) de bijeenkomst op 14 juli 2016 en de 
Klankbord-bijeenkomst op 1 september 2016 is grotendeels 
meegenomen. 

Ter kennisname. 

48 Het is erg belangrijk dat de specifieke reizigersinformatie goed gedeeld 
wordt met de betrokken vervoerders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
reiziger die voorin moet zitten. In paragraaf 1.4 (‘Reizigersprofiel’) van het 
concept programma van eisen is dit meegenomen, maar de Stedelijke 
Adviesgroep heeft zorgen over de uitvoerbaarheid van dit onderdeel en 
wil nadrukkelijk aangeven dat dit een erg belangrijk onderdeel is om het 
publiek vervoer echt toegankelijk te maken en te houden.  

Mee eens met de stellingname. 

49 Zorg ervoor dat er niet (te) veel overstaptijd is bij de hubs en dat er een 
goede actuele communicatievoorziening is. In het concept programma 
van eisen is dit punt niet voldoende terug te vinden 

De overstaptijd is uiteraard mede 
afhankelijk van de locatie van de hub en de 
uiteindelijke reisbestemming. De 
overstaptijd is hierdoor niet altijd goed 
beïnvloedbaar.  

50 Zorg ervoor dat de verschillende vervoersmiddelen (bijvoorbeeld bus en 
trein, bus en bus, etc.) goed op elkaar aansluiten en dat er voldoende 
overstaptijd is. In het concept programma van eisen is daar geen 
aandacht aan besteed.  

Wij zijn het uiteraard eens met de stelling 
maar Publiek Vervoer gaat niet over de 
aansluitingen tussen verschillende vormen 
van regulier openbaar vervoer.  

51 Zorg voor een toegankelijke en gastvrije inrichting van de hubs, waarbij er 
ook rekening wordt gehouden met zo klein mogelijk loopafstanden 
(tussen bijvoorbeeld taxi en bus). In het concept programma van eisen is 
daar geen aandacht aan besteed 

Mee eens, de inrichting van de hubs is 
echter een verantwoordelijkheid van de 
wegbeheerders. Wordt naar verwezen in 
het programma van eisen. 

52 Maak alle bussen/vervoer toegankelijk voor rolstoelgebruikers, gebruikers 
van rollators en mensen met een kinderwagen. In het concept 
programma van eisen wordt daar op meerdere aandacht aan besteed, 
maar uit de huidige situatie blijkt dat er nog regelmatig problemen met de 
toegankelijkheid zijn.  

Publiek Vervoer voorziet in vervoer op 
maat en zal gepast vervoer bieden aan de 
belanghebbende.  

53 Geef (meer) ruimte aan de chauffeur om reizigers te helpen bij in- en 
uitstappen dan dat in de huidige situatie het geval is. Er wordt 
geconstateerd dat het in de huidige situatie regelmatig voorkomt dat 
rolstoel- en/of rollatorpassagiers niet binnen redelijkheid geholpen 
worden met in- en uitstappen. In het concept programma van eisen 
(paragraaf 5.3) is daar geen aandacht aan besteed.  

Voor wat betreft het vervoer valt onder de 
scope van het Publiek Vervoer, wordt dit 
meegenomen in het bestek.  

54 Stel de Taxipas (en bijbehorende wettelijke verplichtingen zoals een VOG) 
verplicht. In het concept programma van eisen is hier in paragraaf 5.3 al 
een aanzet toe gedaan, maar dit kan strikter omschreven worden.  

Wordt meegenomen in het bestek. 

55 Zet in op de bijna onbeperkte mogelijkheden van nieuwe 
media/app’s/etc. met betrekking tot informatieverstrekking. Bijvoorbeeld 
door jongeren die gebruik maken van publiek vervoer een ‘mobiele’ 
coach-app te bieden. In het concept programma van eisen wordt 
nauwelijks rekening met deze mogelijkheden gehouden en er wordt enkel 
in paragraaf 5.3 beschreven dat er op termijn een systeem opgezet dient 
te worden met betrekking tot data-uitwisseling ten behoeve van vervoer.  

Dit punt kan onderdeel uitmaken van de 
doorontwikkeling publiek vervoer, zoals in 
hoofdstuk 4 is beschreven.  

56 Bied de mogelijkheid om (waar enigszins mogelijk en wenselijk) contant te 
kunnen betalen. In paragraaf 1.3 van het concept programma van eisen is 
enkel iets opgenomen over eenduidige (digitale) betaalsystemen.  

Mede met oog op ontwikkelingen rondom 
veiligheid wordt gekeken naar de 
mogelijkheid van inzet van digitale 
betaalsystemen. wordt uitgewerkt in de 
bestekfase. 

57 Een flexibel en vaak wisselend personeelsbestand gaat ten koste van de 
kwaliteit van het vervoer. Dit heeft direct gevolgen voor de gebruikers. 
Stel eisen met betrekking tot de (maximale) doorwisseling van het 
personeelsbestand, aanvullend op de paragraaf 7.2.4. Social return.  

Dit punt heeft onze aandacht bij uitwerking 
in de bestekfase.  

58 Betrek de gebruikers/reizigers bij de voorbereiding en uitwerking van het 
bestek en beschrijf dit proces, met de stappen die genomen worden, 
duidelijk in het programma van eisen. In het concept programma van 
eisen (paragraaf 1.2) is dit vaag omschreven. Houd daarbij ook rekening 
met (en faciliteer goed) verschillende geluiden uit de aangesloten 
gemeenten.  

Ook in het vervolgtraject wordt gewerkt 
met meespreektrajecten. Uiteraard wordt 
ook de Klankbordgroep Publiek Vervoer 
hierin betrokken.  

59 Zet een communicatiecampagne op om gebruikers te informeren over de Wordt ingepland voor 2017. 
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(aankomende) veranderingen en wat dat voor een ieder betekent. In het 
concept programma van eisen is daar geen rekening mee gehouden.  

60 Procesmatig 
Bij de inspraak zijn ambtenaren geïnformeerd en gehoord, zowel op 
beleidsmatig niveau als vanuit inkoop. Er is sprake van een ‘rijdende trein’ 
waarbij veel op centraal niveau bepaald worden. De invloed vanuit de 
lokale gemeente is beperkt. In het programma van eisen zijn een aantal 
keuzes gemaakt die onvoldoende onderbouwd zijn. Deze worden 
besproken bij inhoudelijke opmerkingen. 

Middels diverse inspraaksessies is input 
opgehaald bij de diverse gemeenten. Dit 
traject zal in de bestekfase worden 
voortgezet. Alle input vanuit de diverse 
sessies heeft geleid tot het huidige concept 
programma van eisen. 

61 Gemeenten en provincie (OV-bureau) hebben verschillende 
verantwoordelijkheden en rollen. Graag nadere omschrijving waar de 
provincie en OV-bureau voor verantwoordelijk is. 

Het OV-bureau is verantwoordelijk voor de 
exploitatie van het openbaar vervoer. Dit 
betreft al het vervoer volgens een vaste 
dienstregeling met minimaal een 8-
persoons bus en professionele chauffeurs. 
Daarnaast faciliteert het OV-bureau een 
aantal vrijwilligerssystemen (buurtbussen). 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
gemeentelijk doelgroepenvervoer. 

62 Middels een klankbordgroep worden vertegenwoordigers en 
belangenbehartigers van klantengroepen gehoord. Zowel in de 
voorbereiding van de aanbesteding als bij de innovatie. Daarnaast worden 
cliënten betrokken bij het bewaken van de kwaliteit en een 
klachtensysteem. Dit is een positieve ontwikkeling. Graag een toelichting 
op dit proces en waarover mogen ze concreet meedenken (managen 
verwachtingen!). Van belang is dat ook de reiziger van het kleinschalige 
OV-vervoer wordt betrokken (Cityline).  

De Klankbordgroep wordt gezien als 
inspraakorgaan. Echter vooralsnog is dit 
geen formele regeling omdat de 
organisatie Publiek Vervoer geen 
rechtspersoon is. Afgesproken is dat 
meegesproken kan worden over het 
bestek. De wijze van organiseren zal nader 
worden uitgewerkt in overleg met 
gemeenten en Klankbordgroep. 

63 Het Rijk is opdrachtgever voor het Valysvervoer, het bovenregionaal 
sociaal-recreatief vervoer voor mensen met een vervoersbeperking. 
Publiek vervoer gaat hierover (natransport) afspraken maken met Valys 
voor ritten die onder hun financiering vallen. 
Waarom moeten hierover afspraken gemaakt worden, als het niet onder 
de gemeente valt. Graag uitleg. 
Worden er afspraken gemaakt met geldt overigens ook voor 
samenwerking met particuliere initiatieven. Welke initiatieven zijn er in 
samenhang te creëren (regiecentrale).  

De mogelijkheid bestaat dat Valys taak 
wordt van gemeenten of dat er 
mogelijkheden bestaan tot samenwerking. 
Daarbij worden het Valysvervoer ook nu 
uitgevoerd door lokale (contract)partijen, 
hetgeen mogelijkheden biedt voor 
bundeling van vervoerstromen. 
Er is geen sprake van een regiecentrale. 
Waar mogelijk worden initiatieven nu en in 
de toekomst gebundeld in vervoerstromen 
om tot optimalisatie te komen. 

64 In het concept programma van eisen wordt gesteld dat gemeenten veel 
lokale vrijheid hebben, maar dit is in de praktijk lastig te realiseren en 
heeft ook financiële en inhoudelijke risico’s, bijvoorbeeld voor 
grensoverschrijdend vervoer. Wanneer we met elkaar willen blijven 
samenwerken dan is het van belang dat de 34 gemeenten en het OV-
bureau een aantal basisafspraken maken. Er moet een basisprincipe zijn 
dat men wil streven naar een gelijk speelveld met daarin ruimte voor 
afspraken per perceel.  

Correct. 

65 Vervoerssysteem 
Gemeenten mogen lokaal zelf inkleuring geven, maar in het programma 
wordt verteld dat de kracht van een regionaal vervoerssysteem zit in 
eenduidigheid van de systeemkenmerken. Ook de reiziger vindt dit 
belangrijk. Verder wordt genoemd dat wordt gewerkt met 
reizigersprofielen om grensoverschrijdend vervoer te realiseren. Wat is de 
ruimte van de gemeente om lokaal andere invulling te geven aan het 
verstrekken van specifieke bijzonderheden bij het Wmo-
doelgroepenvervoer. Hoe ziet dit er concreet uit? Wat is het risico als 
gemeenten toch moeten werken met ‘opgelegde provinciale afspraken’.  

Iedere overheid blijft verantwoordelijk 
voor haar eigen beleid en budget. Voor de 
spelregels hanteren we de volgende 
uitgangspunten: 

 komen zoveel mogelijk overeen met 
huidige situatie; 

 bieden duidelijkheid naar de reizigers; 

 gemeenten/regio’s hebben wel 
vrijheden in een aantal kenmerken. 

Deze uitgangspunten kunnen strijdig zijn, 
waarbij in de volgende fase dus nog 
uitwerking dienst plaats te vinden. In de 
uitwerking van de bestekken zullen 
hierdoor op onderdelen in de praktijk 
verschillen ontstaan. 

66 Hub: de gemeente heeft geen compensatieplicht boven de 25 km. Hier Er moet onderscheid worden gemaakt 
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moet rekening worden gehouden als de reiziger wordt verteld dat vanaf 
de hub ook aanvullend vervoer wordt geregeld. Het zou kostenverhogend 
zijn als wij ons daar verantwoordelijk voor maken. Een alternatief is dat 
vanaf de hub een commercieel tarief wordt ingezet.  

tussen Valys en Wmo. Waar mogelijk 
wordt wel aansluiting gezocht bij het Valys-
systeem in de doorontwikkeling Publiek 
Vervoer. 

67 Blijft ook nog een mogelijkheid om een rit boven 25 km met de taxi te 
reizen tegen een hoger tarief? 

Dit blijft mogelijk.  

68 Zou, in de aanloop naar één betalingssysteem, het alvast een idee zijn om 
zones af te schaffen t.g.v. kilometers? 

Bij afschaffing van de zones zijn de meeste 
regio’s al overgegaan op kilometers, 
waarbij één zone ongeveer 5 km beslaat. 

69 De doelstelling van publiek vervoer is dat meer Wmo-reizigers gebruik 
gaan maken van het OV-vervoer. De verantwoordelijkheid (risico) hiervan 
wordt bij lokale gemeenten gelegd. Is het geen gezamenlijke 
verantwoordelijkheid? Welke inzet heeft het OV om deze ‘kwetsbare’ 
reiziger te verleiden. Een tweede vraag is hoe realistisch het is dat deze 
doorstroom ook plaatsvindt. In onze cijfers neemt het aantal pashouders 
alleen maar toe. Mogelijk ook veroorzaakt door het ontbreken van een 
goed alternatief in Assen. Graag een doorrekening van de mogelijkheden. 

In het OV is al veel gedaan aan de 
verbetering van de toegankelijkheid. 
Inmiddels is dit zelfs een verplichting 
voortvloeiende uit het 
Gehandicaptenverdrag. Het te sluiten 
contract is voorwaardenscheppend, de 
gemeenten bepalen het eigen beleid.  
De doorrekening valt onder de 
doorontwikkeling Publiek Vervoer. 

70 Het inrichten van een onafhankelijk klachtensysteem. Er is voor gekozen 
om een onafhankelijk meldpunt in te richten. Wat is de onderbouwing? 
Nu hebben we het bij vervoerders neergelegd. Blijkt in de praktijk het 
beste te werken.  

Dit komt voort uit de uitdrukkelijke wens 
van de Klankbordgroep. 
Voor effectief beheer en monitoring van de 
prestaties enerzijds en zicht op de 
afhandeling anderzijds vinden we dit een 
belangrijke taak van team Publiek Vervoer. 
De volledige klachtenprocedure wordt 
uitgewerkt in de bestekfase. 

71 Geen centraal regiesysteem maar dit eerst bij de vervoerders zelf laten. 
Aangenomen wordt dat vervoerders dit prima kunnen. Deze keuze is 
onvoldoende onderbouwd. Wat kunnen vervoerders concreet en wat zijn 
daarin de kansen, risico’s en ontwikkelpunten. Hoe informeren 
vervoerders elkaar bij grensoverschrijdend vervoer?  

De taken en werkwijzen van vervoerders 
worden verder uitgewerkt in het bestek. In 
het concept-document worden meerdere 
redenen benoemd om vooralsnog geen 
regiecentrale in te richten.  

72 Er wordt gestreefd naar een eenduidig betaalsysteem. Dit zal in de 
praktijk een complex vraagstuk worden. Een deel van de reizigers blijkt in 
de praktijk hier niet toe in staat te zijn. Op rekening rijden bleek toen een 
goede optie. Daarnaast is er nog een heel klein deel van de reizigers niet 
in staat om met een pas te reizen (ook niet als die bijv. om de hals hangt). 
Deze groep reist zonder pas. Hier s.v.p. rekening mee houden. 
Verder hebben we in Assen de Asserpas. Wellicht goed om te 
onderzoeken of een dergelijke lokale pas iets zou kunnen betekenen. 

Dit punt zal worden uitgewerkt in de 
bestekfase. Uitgangspunt is in ieder geval 
zo weinig mogelijk geld in de taxi.  

73 In het programma van eisen wordt gesteld dat lokale systemen (pilot 
Cityline, Hoogeveen en Meppel) onder verantwoordelijkheid vallen van 
de gemeenten. 
De Cityline is een vorm van een algemene voorziening waarbij we 
inwoners vanuit de Wmo-doelgroep een mogelijkheid bieden om te 
participeren. Door het wegvallen van het kleinschalig vervoer is er geen 
alternatief. De Cityline biedt vervoer die voorliggend is op het (dure) 
Wmo-taxi-vervoer. Door het op te nemen in het programma van eisen 
wordt een mogelijkheid gecreëerd om gezamenlijk vanuit Publiek Vervoer 
deze vorm van vervoer door te ontwikkelen. Vooral het bereik van de 
doelgroep en de kostenreductie zijn aandachtspunten. Maak hier ruimte 
voor. 

Er is ruimte voor indien alle betrokken 
partijen hiertoe middelen beschikbaar 
blijven stellen.  

74 Er zijn in de regio op verschillende plekken pilots uitgevoerd. Wat zijn de 
ervaringen en op welke manier komen die tot uitdrukking in het 
programma van eisen? 

Er is een bijlage opgenomen met de pilots. 
Er bestaat een mogelijkheid in het bestek 
om de pilots en nieuwe initiatieven te 
implementeren. 

75 Hoe zien de percelen eruit? Nu hebben we een perceel i.s.m. gemeente 
Haren. Wordt dit straks Noord- en Midden-Drenthe aansluitend bij de 
inkoop Wmo? 

Zie concept programma van eisen, op het 
moment van publicatie (bestekfase) moet 
de perceelindeling duidelijk zijn 

76 In figuur 1. Model publiek vervoer is ook individueel vervoer opgenomen. 
Er moet bepaald worden of individueel vervoer/solo Wmo-vervoer 
opgenomen wordt in de aanbesteding? 

Nee, individueel vervoer of alleen-vervoer 
blijft mogelijk in de aanbesteding. 

77 Welke afspraken maakt Publiek Vervoer met gemeenten over het Er is een aparte projectgroep die afspraken 
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faciliteren van opstapplaatsen, zoals droog instappen, fietsenstalling etc.  maakt. Publiek Vervoer neemt deel en kan 
wel adviseren Voor effectief beheer en 
monitoring van de prestaties enerzijds en 
zicht op de afhandeling anderzijds vinden 
we dit een belangrijke taak van team 
Publiek Vervoer. De volledige 
klachtenprocedure wordt uitgewerkt in de 
bestekfase. 

78 Krijg je als gemeente met verschillende vervoerders te maken bij 
grensoverschrijdend vervoer? Hoe communiceren deze met elkaar en met 
gemeenten? 

Dit is mogelijk. De communicatie loopt 
tussen vervoerders via een 
informatieplatform. Hoe dit verloopt wordt 
uitgewerkt in de bestekfase. 

79 Ontwikkelopdracht 
Accurater indicatiebeleid bevordert de efficiëntie en leidt tot lagere 
kosten. 
Kunnen we in een uitvraag een groeiafspraak maken waarin aanbieders 
inzicht geven in mogelijke kostenreductie (van hun kant) bij scherper 
indicatiebeleid bij gemeenten en vervolgens op basis daarvan als 
gemeente ons beleid aanscherpen. 

In het bestek wordt een bepaling 
opgenomen waardoor de voordelen die 
voortvloeien uit maatregelen die 
gemeenten treffen in de door-
ontwikkelfase , ook ten gunste komen van 
de gemeente. Via een adequate 
afrekensystematiek zullen vervoerders 
worden gestimuleerd hieraan mee te 
werken.  

80 Welke kaders en uitgangspunten hanteren wij bij de ontwikkelopdracht? Wat we weten aan kaders en 
uitgangspunten hebben we meegenomen 
in het concept programma van eisen. 

81 Belangrijk is dat de nieuwe contracten per 2018 een startpunt zijn voor de 
doorontwikkeling van publiek vervoer. In de nieuwe contracten zal dan 
ook waar mogelijk ruimte worden gehouden om nieuwe ontwikkelingen 
te kunnen implementeren. Hoe is dit terug te vinden in programma van 
eisen? 

In hoofdstuk 4 staat dit beschreven, 
daarnaast wordt de opdracht verwoord in 
bestek en contract. 

82 We streven naar volume-afname, graag concreter onderbouwen. In de 
huidige cijfers neemt het aantal Wmo-pashouders alleen nog maar toe.  

Bij ongewijzigd beleid zal het volume in 
reizigers en reizigerskilometers alleen maar 
toenemen. Juist in de (gezamenlijke) 
doorontwikkeling moeten we werken aan 
volume-afname door bijvoorbeeld het 
gebruik van regulier OV te bevorderen. 
Beleid rondom indicatiestelling is aan de 
gemeente. 

83 Vervoerder worden verplicht om mee te werken aan de doorontwikkeling 
van Publiek Vervoer. Dit is nog onvoldoende uitgewerkt. Onder welke 
condities en randvoorwaarden werken we daarin samen? 

Via een adequate afrekensystematiek 
zullen vervoerders worden gestimuleerd 
hieraan mee te werken. Dit punt wordt 
uitgewerkt in het bestek. 

84 Uitwerken hoe de lokale ondernemers betrokken worden en de SROI-
paragraaf ingevuld wordt.  

De opdracht blijft met de voorgestelde 
perceelindeling toegankelijk voor het MKB, 
waarbij tot 20% zonder toestemming in 
onder aanneming kan worden verreden Dit 
zal nader worden uitgewerkt in het bestek. 
Ook de SROI zal in overleg met de 
gemeenten in de verschillende percelen 
worden uitgewerkt in het bestek.  

85 Er is in het concept programma van eisen niets opgenomen over de 
ervaringen die we hebben opgedaan met Wmo-doelgroepenvervoer en 
de pilots. We zouden graag zien dat dit aandacht krijgt.  

De ervaringen zijn als bijlage opgenomen 
en kunnen dienen als input voor de 
doorontwikkeling. 

86 Uitvoeringsorganisatie 
In de praktijk hebben Wmo-consulenten regelmatig overleg met de 
vervoersorganisatie over bijzondere situaties om te komen tot 
afstemming. Contractbeheer bij een derde kan log en vertragend werken.  

Dit blijft mogelijk, voor zover de afspraken 
niet strijdig zijn met het bestek of het 
contract.  

87 In de praktijk merkt men dat er regelmatig verschil van mening is over de 
duiding van het contract met de vervoerder. Juridische expertise is 
noodzakelijk om tot overeenstemming te komen. Geadviseerd wordt om 
dit op te nemen in de uitvoeringsorganisatie.  

Verwerkt in notitie “samenwerkingsmodel 
Publiek Vervoer Groningen Drenthe”.  

88 “Reizigersprofiel bevat privacygevoelige informatie waar de vervoerder 
geen toegang tot krijgt”. Van belang is dat afspraken hierover erg 

Mee eens. 
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duidelijk zijn. Verder vraagt het overzetten van bestaande Wmo-
pashouders in de nieuwe reizigersprofielen een zorgvuldig proces, waarbij 
voorkomen moet worden dat er opnieuw moet worden geïndiceerd. En 
wanneer dit wel het geval is dan moeten daar heldere en eenduidige 
afspraken over gemaakt worden 

89 Bij opstapplaatsen is het maken van afspraken en communicatie door 
vervoerders met ouders van groot belang.  

Mee eens, Publiek Vervoer kan hierin een 
ondersteunende rol spelen aan de 
gemeenten. 

90 Bundeling van vervoersvormen 
Houdt in het bestek rekening met dat niet alle doelgroepen 
gecombineerd kunnen worden en in sommige situatie moeten specifieke 
eisen aan de chauffeur worden gesteld. Dit regelen in het bestek.  

Mee eens. De indicatie is hierbij leidend en 
dit is en blijft een verantwoordelijkheid van 
de gemeente. 

91 Leerlingenvervoer over de perceelgrenzen plannen. 
Dit mag nu al binnen de NMD-Haren gemeenten. In de praktijk komt dit 
echter bijna niet voor, omdat de vervoerder dit blijkbaar niet efficiënt 
vindt. Klopt dit dan wel? 

Ja, uit data-analyse blijkt dat deze 
mogelijkheid zeer zeker bestaat. Publiek 
Vervoer zal hierop sturen. 

92 Opstapplaatsen leerlingenvervoer 
Goed om hier weer naar te kijken, maar de vraag is of het financieel 
voordeliger is. Graag een (financiële) onderbouwing.  

Businesscase toegevoegd aan het voorstel. 

93 Voor de indicatiesteller is het van belang om te weten met welk voertuig 
wordt gereden bijv. geschikt voor rolstoelen. 

Het is aan de vervoerder om een geschikt 
voertuig in te zetten. 

94 Met gemeenten onderling eenduidigheid creëren over solovervoer. Dit is en blijft aan de gemeente. 
Alleenvervoer zal in de praktijk 
uitzondering moeten zijn. 

95 Financiën 
Er wordt aangegeven dat er voor gemeenten nog geen besparingen zullen 
zijn in 2018. Graag onderbouwing. Wat wordt aan het OV-bureau 
gevraagd. Hebben zij wel een besparing?  

De businesscase is toegevoegd aan het 
voorstel. 
Strekking hiervan is dat er wel 
kostenbesparingen zijn vanaf 2018. Gezien 
de autonome kostenstijging vanaf nu 
wordt nog geen absolute winst ingeboekt 
voor 2018. Dit geldt ook voor het OV 
bureau. 

96 Zijn er besparingsmogelijkheden die gedurende de contracttermijn 
kunnen worden geboekt. De opgave is om die winst dan te delen met de 
vervoerders. Op advies van specialistische deskundigen worden in het 
bestek de juiste prikkels ingebouwd om dit te bewerkstelligen. 
Waar zit dit in? Waarom zou winst gedeeld moeten worden? Moet 
vervoerder niet juist blij zijn met contract (kort door de bocht gezegd)? 

Publiek Vervoer hecht waarde aan een 
gezonde bedrijfsvoering voor de 
vervoerder.  

97 Overigens kan voor opties per gemeente worden gekozen. Individuele 
gemeenten zullen veelal hiervoor het lokale beleid aan moeten passen, 
bijvoorbeeld verordeningen. Het beoogde effect zal toenemen als meer of 
alle gemeenten de innovaties overnemen, zie onder de paragraaf 
Financieel. 

Mee eens. 

98 Graag een uitwerking van de prijsopbouw, per km? Of anderszins. Dit onderdeel komt deels terug in het 
definitieve programma van eisen en wordt 
verder uitgewerkt in het bestek.  

99 Als een gemeente met verschillende vervoerders te maken heeft, moeten 
we rekening houden met hogere administratieve lasten. Graag 
meenemen in de doorrekening naar gemeenten. Doorrekenen of 
opstapplaatsen voordeliger zijn. Het gebruik maken van opstapplaatsen 
kan een besparing opleveren in het vervoer, maar het is altijd maatwerk 
en het vergt veel overleg tussen gemeente, vervoerder en ouders. Denk 
als gemeente goed na als de keuze gemaakt moet worden om al dan niet 
met opstapplaatsen te werken en betrek het vervoersbedrijf indien 
mogelijk bij de vraagstelling. Zij kunnen de gemeente altijd adviseren in 
het wel of niet gebruiken van opstapplaatsen. 

Team Publiek Vervoer neemt een deel van 
de administratieve taken over. 

100 Inleiding 
Wij vinden het positief dat in de komende aanbesteding de 
vervoersstromen van verschillende doelgroepen in bovenregionaal 
verband breed worden beschouwd. 
Vervoer is belangrijk. Mensen kunnen daardoor meedoen in de 
maatschappij. Dat vraagt om openbaar vervoer dat ook voor mensen met 

Ter kennisname. 
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een beperking toegankelijk en bruikbaar is. Voor mensen voor wie het 
reguliere openbaar vervoer vanwege hun handicap ontoegankelijk of te 
ingewikkeld is, blijft ook in de nieuwe opzet doelgroepenvervoer nodig.  
Wij onderschrijven een efficiëntere organisatie van dit vervoer. 
Wij zien kansen in bundelen van het vervoer, als cliënten vanuit de 
verschillende doelgroepen daar geen bezwaar tegen hebben.  

101 Cliëntenraad 
Deze aanbesteding is een ontwikkelproces op experimentele basis. 
Wij hechten daarom waarde aan rechtstreekse cliëntbetrokkenheid bij 
het invullen van dit proces in de komende jaren. 
Wij stellen u daarom voor een Cliëntenraad in het leven te roepen, die in 
ieder geval bestaat uit personen die daadwerkelijk van het Wmo-
/kleinschalig vervoer gebruik maken en/of direct daarbij betrokkenen zijn 
(bv. ouders van kinderen die met school- of jeugdvervoer reizen). 
Voor het verdere ontwikkelingsproces is het namelijk nodig dat u uw 
eigen oppositie organiseert om tot kwalitatief zo goed mogelijke 
uitkomsten te komen. 
Daarnaast is het verstandig dat er ook per vervoerregio een cliëntengroep 
van vervoersgebruikers komt die periodiek ( enkele malen per jaar) met 
de vervoerder(s) in die regio van gedachten wisselt over de ervaringen 
met het vervoer. Ambtelijke ondersteuning voor verslaglegging ten 
behoeve van terugkoppeling naar de contractdeelnemers ( gemeenten, 
provincie en vervoerder) is bij die overleggen nodig. 

Als vertegenwoordiging van gebruikers van 
het doelgroepenvervoer en het kleinschalig 
openbaar vervoer is de Klankbordgroep 
Publiek Vervoer opgericht. Deze 
Klankbordgroep blijft ook na de 
implementatie actief. Hoe dit wordt 
vormgegeven wordt in de volgende fase 
uitgewerkt in overleg met de 
klankbordgroep.  

102 Klachtenprocedure 
In aansluiting op het vorige punt cliëntenraad, waarin wij aangeven hoe 
belangrijk het is dat de klant van het vervoer zelf zijn punten naar voren 
kan brengen en kan meedenken over het vormgeven van publiek vervoer, 
vinden wij het heel positief dat u gehoor geeft aan het verzoek van de 
klankbordgroep om een onafhankelijk klachtenmeldpunt bij Publiek 
Vervoer in te richten, zodat ook iedere individuele klant daar zijn 
klachten, wensen en bevindingen over het vervoer naar voren kan 
brengen. 
Dat moet een laagdrempelig klachtenmeldpunt zijn waar iedere klant zich 
zonder schroom kan melden. 
Die laagdrempeligheid wordt bevorderd als klanten daar telefonisch hun 
klacht kunnen inbrengen waarna het meldpunt die voor hen op papier zet 
voor het doorzetten naar vervoerders en gemeenten (gebeurt nu ook op 
die manier in sommige regio’s via een callcenter of het plaatselijk 
zorgloket ).Zowel voor cliëntenraad als klachtenprocedure geldt dat het 
heel belangrijk is dat klanten ondersteuning kunnen krijgen bij het naar 
voren brengen van hun boodschap. 

Wij onderstrepen het belang van een 
goede klachtenprocedure. In de 
vormgeving van deze procedure zullen wij 
dan ook gebruik maken van de input van 
onder meer de Klankbordgroep Publiek 
Vervoer. Hoe dit wordt vormgegeven 
wordt in de volgende fase uitgewerkt in 
overleg met de klankbordgroep. 

103 Regiecentrale 
Wij zijn er voorstander van dat er in de komende contractperiode om 
belangenverstrengeling te voorkomen wordt toegewerkt naar een 
regiecentrale waar vervoersvraag en planning gescheiden van de 
vervoerders op één plaats samenkomen. 
Ervaringen van tientallen gemeenten in het land die er nu al mee zijn 
begonnen kunnen daarbij gebruikt worden. 
Voorwaarde is wel dat het uiteen trekken van regie en vervoer niet in 
grote mate ten koste mag gaan van de middelen van de concrete 
uitvoering van het vervoer. 
Anders gezegd wij vragen wel garanties dat de beheerskosten in de 
nieuwe situatie niet onevenredig zullen toenemen. 

Er wordt niet toegewerkt naar een 
regiecentrale. Indien er aanleiding bestaat 
om op termijn een regiecentrale in te 
stellen, dan zal hierbij zeker gekeken 
worden naar ervaringen die landelijk zijn 
opgedaan. In het bestek wordt een 
evaluatiemoment opgenomen.  

104 Overstappunten (hubs) 
Er wordt ook gesproken over het willen werken met overstappunten 
(hubs). 
Als dit niet goed geregeld wordt zal dat leiden tot een grote terugloop van 
reizigers. 
Dat kunnen reizigers met een beperking zijn die dit vervoer dringend 
nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat leidt 
tot ongewenste vervoermijding. 
De hubs die volgens bijlage 4 gesitueerd moeten worden langs drukke bus 

Ter kennisname. 
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routes of bij stations zullen daarom optimaal toegankelijk ingericht 
moeten worden met verwarmde wachtruimtes, toiletvoorzieningen, 
parkeerlocaties, oversteekplaatsen en begeleiding door vrijwilligers bij de 
overstap om vloeiend vervoer voor alle doelgroepen mogelijk te maken. 
Wanneer de bekostiging hiervan alleen door gemeenten moet 
plaatsvinden, zien wij het niet lukken. Ook provincies zullen als 
verantwoordelijken voor het openbaar vervoer hieraan financieel moeten 
bijdragen. Wij zien de planvorming op dit punt in de komende 
contractperiode met belangstelling tegemoet. 

105 Financiële rol provincies/rol OV-bureau 
De bijdragen van de provincies van € 150.000 voor 2016/2017 worden 
verrekend via de begroting van het OV-bureau. Het OV-bureau krijgt ook 
nog € 25.000 voor huisvesting van Publiek Vervoer. 
Wij vinden de financiële inzet van de provincies te beperkt en niet passen 
in relatie tot de verantwoordelijkheid die de provincies hebben met 
betrekking tot de krimp en de bereikbaarheid van het platteland. 
Wij willen er in dit kader voor waarschuwen dat de nu bij het OV-bureau 
neergelegde verantwoordelijkheid voor het kleinschalig openbaar vervoer 
in deze aanbesteding niet stilweg naar de gemeente wordt verschoven 
door vermenging van kleinschalig - en doelgroepenvervoer. Want dan 
gaat het ten koste van voor de inwoners bestemde budgetten voor het 
sociaal domein. 
De (toekomstige) rol van het OV-bureau met betrekking tot het 
kleinschalig vervoer moet helderder dan nu het geval is worden 
vastgelegd in het programma van eisen en bestek om gissingen over die 
rol te voorkomen. 
Wij zijn niet tegen verschuiving van kleinschalig vervoer naar de 
gemeenten als alle daarvoor nu ingezette middelen ook overkomen naar 
de gemeenten. 

Ter kennisname. 
Is verduidelijkt middels toevoeging 
businesscase aan het voorstel en wordt 
verder uitgewerkt in de bestekfase. 
Overigens blijven beleid en financiën van 
het kleinschalig vervoer bij het OV-bureau, 
dus er is geen sprake van verschuiving in 
die zin. 

106 Eigen bijdrage reiskosten 
Voor reizigers die een individuele maatvoorziening in de vorm van een 
Wmo-taxi nodig hebben zonder combinatiemogelijkheid is de taxi meestal 
de enige manier om zich vanaf huis te verplaatsen. Deze mensen hebben 
niet de keuze voor een andere oplossing zoals andere inwoners die wel 
hebben. 
Wij vinden dat de van hen te vragen eigen bijdrage van de rit niet ver 
boven de kosten van een rit met openbaar vervoer mag liggen. 

Bij de vaststelling van de hoogte van de 
vervoersvergoeding dienen gemeenten 
rekening te houden met de bepalingen uit 
het Gehandicaptenverdrag en de vaste 
rechtspraak.  

107 Reistijden 
In het programma van eisen staat van alles vermeld over aankomsttijden 
op overstaplocaties en vervolgens van het transport van daaruit naar de 
eindbestemming. 
De klant is alleen maar geïnteresseerd in de exacte ophaaltijd van huis en 
het arriveren op de eindbestemming op het door hem/haar gewenste 
tijdstip. Tussenstops mogen daarin niet belemmerend zijn. 
Eigen regie bij het vervoer is belangrijk. De behoefte van de reiziger moet 
leidend zijn, niet wat de vervoerders te bieden hebben. 

In het bestek worden de spelregels en 
vereisten ten aanzien van vertrektijden, 
omrijdtijden, etc. opgenomen. Deze 
bepalen de kaders van de collectieve 
voorziening. Daarbinnen worden 
vervoerders uitgedaagd om zo veel 
mogelijk maatwerk te bieden en hoge 
scores te halen op bijvoorbeeld 
punctualiteit en klanttevredenheid.  

108 Veiligheid 
Wij adviseren u dit bij de keuze van de vervoerder een hoge prioriteit te 
geven. 
Met name omdat bepaalde doelgroepen vaak extra kwetsbaar zijn. 
Bijvoorbeeld: jongeren die naar het speciaal onderwijs gaan en mensen 
met beperkingen die de dagbesteding bezoeken. 
Bij kwaliteit speelt in welke mate bij de keuze van de vervoerder rekening 
wordt gehouden met de inzet van geschoolde chauffeurs en vrijwilligers 
en het niveau van onderhoud van het wagenpark. 
Daarom adviseren met klem een aanbesteding die niet alleen op prijs 
maar ook op kwaliteit gebaseerd is. 

In de aanbesteding wordt beoordeeld op 
zowel prijs als kwaliteit.  

109 Indicatiestelling 
Wij denken niet dat het noodzakelijk is een heel herindicatieproces op te 
starten. 
Belangrijk is dat de indicatiesteller voldoende op de hoogte is van de 
mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt. 

Het indicatiebeleid is en blijft een taak van 
de individuele gemeenten, waarbij de 
opdracht vanuit de Wmo maatwerk is. 
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Een verwijzing naar het regulier openbaar vervoer past in het beleid om 
meer te kijken naar de mogelijkheden dan naar beperkingen van burgers. 

110 Communicatie 
Wij vinden communicatie met de klant bij komende wijzigingen van groot 
belang. 
Publiek vervoer moet daar ter borging van eenstemmigheid zelf de regie 
in nemen. 
In brieven en flyers moet uitgelegd worden wat veranderingen betekenen 
voor de klant. 
Zorg voor heldere uitleg in eenvoudige en begrijpelijke taal, waarbij in de 
boodschap rekening wordt gehouden met verschillen in opleidingsniveau 
bij de klanten. Belangrijk is dat er geen onduidelijkheden zijn voor de 
klant. Geef aan: wat blijft hetzelfde en wat verandert er. 

Mee eens. Opnemen in aanpak 2017. 

111 Rol gemeenten in dit proces 
Die is niet geheel duidelijk. Enerzijds wordt aangegeven dat de 
gemeenten vrij zijn bij onderwerpen hun eigen keuzes te maken. 
Anderzijds wordt ook vermeld dat gemeenten na contractering moeten 
werken aan zaken als her indiceren, ontwikkeling van 
begeleidingsinstrumenten,(her)inrichten van vervoersknooppunten. 
Daar lijken ze een klant van hun eigen contract. 
Wat wij daar ook van vinden voor de klant is eenduidigheid van het 
vervoerssysteem in het gehele vervoersgebied een voorwaarde voor het 
welslagen van het publiek vervoer 

Het is en blijft de keuze van individuele 
gemeenten om te besluiten tot 
beleidswijziging, her-indiceren en om 
uitvoering te geven aan doorontwikkeling. 
Gemeenten kunnen gebruik maken van het 
schaalvoordeel van de gezamenlijke inkoop 
en de bundeling van kennis in de fase van 
doorontwikkeling. 

112 Lokale vervoerinitiatieven 
Het bestek zal ruimte moeten bieden voor het kunnen inpassen van al 
dan niet met vrijwilligers opgezette lokale vervoersinitiatieven. 
Hoewel altijd wordt aangegeven dat aanbesteding van vervoer de 
efficiëntie verhoogt, komt het in de praktijk ook wel eens neer op 
verschraling van het aanbod. Soms worden onrendabele buslijnen 
opgeheven, ook op plaatsen waar veel ouderen en mensen met een 
beperking daarvan afhankelijk zijn, en zonder dat er dan een goed 
alternatief ontwikkeld wordt. Lokale initiatieven kunnen dan een 
waardevolle aanvulling zijn. 
Daarbij zou ter dekking van de kosten van kleinschalig ov ook nagedacht 
kunnen worden over een combinatie van vervoer van goederen en 
personen. Met aankopen via internet neemt het transport van goederen 
een steeds grotere vlucht. 

De bestekken bieden ruimte voor 
doorontwikkeling en innovatie. Lokale 
initiatieven kunnen hierin zeker van 
waarde blijken. 

113 Nieuwe ontwikkelingen 
Wij lezen in het programma niet veel over nieuwe ontwikkelingen als 
Uber-pop en reisaanvragen via smartphone. 
Specifieke aandacht voor deze onderwerpen is nodig om te voorkomen 
dat wij in deze regio achter gaan lopen bij ontwikkelingen op dit gebied. 

Wij zijn het eens met de stelling. Een aantal 
nieuwe ontwikkelingen worden uitgewerkt 
in de bestekfase. Ook willen wij de 
vervoerders uitdagen met innovaties te 
komen. Een aantal innovaties kunnen 
doorgevoerd worden als onderdeel van de 
ontwikkeltaak.  

114 Organisatie. 
Wij hebben kennis genomen van uw voorstel om te komen tot het 
opzetten van een ondersteunend bureau Publiek Vervoer. 
Wij begrijpen dat wij op korte termijn uwerzijds een uitgewerkt voorstel 
zullen ontvangen, waarbij ook de financiële implicaties worden 
meegenomen. 
Belangrijk is dat in dat voorstel een heldere kosten-baten analyse is 
opgenomen. Met daarbij ook een helder beeld van de relatie met het OV-
deel. 
Wij begrijpen uit de stukken dat binnen het Publiek Vervoer ook 
onderdelen van het huidige ov worden geïntegreerd. Wij gaan ervan uit 
dat deze integratie ook zichtbaar wordt in de voorgestelde organisatie 
alsook de financiële opzet van het ondersteunend bureau. 

Voor het antwoord op deze vraag wordt 
verwezen naar de businesscase. 

115 Financiën 
In de voorstellen wordt al het vraag gestuurd vervoer (zoals OV regiotaxi, 
lijnbelbus, buurtbus) geïntegreerd in het Publiek Vervoer. Deze zijn nu 
nog een verantwoordelijkheid van het OV-bureau. Wij vinden het 
belangrijk dat er bij de aanbesteding garanties zijn dat het OV 

Het OV-bureau blijft financieel 
verantwoordelijk voor het vervoer dat 
binnen het Publiek Vervoer wordt 
geïntegreerd. Overigens is het OV-bureau 
niet voor alle genoemde vervoersvormen 
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(provincies/stad/OV-bureau) ook financieel volledig haar 
verantwoordelijkheid blijft dragen, ook als dit deel van het ov wordt 
ondergebracht binnen het Publiek Vervoer. Het gaat hierbij om 
substantiële bedragen! 

opdrachtgever. Er kan ook sprake zijn van 
facilitaire ondersteuning, bijvoorbeeld bij 
de buurtbussen. 

116 Ontwikkelingen binnen de zorg (heel actueel het ziekenhuiswezen). 
Zoals bekend wordt een belangrijk deel van de zorg van het Ommelander 
ziekenhuis met nu nog twee vestigingen in Delfzijl en Winschoten, op 
termijn ondergebracht in een nieuw te bouwen ziekenhuis te Scheemda. 
Inmiddels is het Ommelander ziekenhuis onderdeel geworden van het 
UMCG. 
Op dit moment is er al sprake van nader specialisatie tussen de twee 
huidige vestigingen. 
Dit heeft tot gevolg dat het aantal reisbewegingen tussen de regio 
Eemsdelta en Winschoten (en op termijn Scheemda) van zorgvragers, 
begeleiders en bezoekers enorm is gestegen en verder zal toenemen. 
Wij vinden in relatie tot deze actuele ontwikkeling een goede, 
betrouwbare en snelle (ere) vervoersverbinding tussen Appingedam (- 
Delfzijl) en Winschoten (en op termijn de nieuwe locatie te Scheemda) 
essentieel. 
In verschillende zorgbijeenkomsten is het belang hiervan al meermalen 
uitgesproken. Op dit moment zijn er ook allerlei ontwikkelingen in 
regionaal verband binnen i.h.b. de verpleeghuiszorg. 
Het is belangrijk dat aan/op deze ontwikkeling binnen Publiek Vervoer 
aandacht wordt besteed en proactief wordt ingespeeld. 

Waar mogelijk zal hier proactief op worden 
ingespeeld.  

117 Om pashouders meer gebruik te laten maken van openbaar vervoer 
worden zgn. hubs ingesteld (ketenknooppunten om over te stappen van 
bijv. Wmo vervoer naar bus of trein). Wij vinden het belangrijk dat bij de 
ontwikkeling van deze hubs, de relatie tussen OV-bureau enerzijds en 
anderzijds gemeenten/Publiek Vervoer nader wordt geduid. 

De ontwikkeling van de hubs vindt op dit 
moment in samenspraak met gemeenten 
en provincies plaats.  

118 Duurzaamheid 
Destijds is bepaald dat bij een volgende aanbesteding alle voertuigen op 
groen gas moeten rijden. Ontwikkelingen staan op dit terrein (ook) niet 
stil (elektrisch/waterstof). Wij pleiten ervoor om dit vertrekpunt nader te 
bezien en mogelijk te updaten. 

In de bestekfase zal dit onderdeel per 
perceel worden uitgewerkt. 

119 Klachtenafhandeling 
Het voorstel is om de klachtenafhandeling centraal te organiseren. Wij 
vinden het belangrijk dat lokale kennis bij de klachtenafhandeling een rol 
blijft spelen. Hoe wordt dit geborgd? 

In de klachtenafhandeling zal zeker 
aandacht worden besteed aan lokale 
kennis. Waar nodig zal dan ook contact 
worden gezocht met een individuele 
gemeente. 

120 Efficiënt rijden 
In het programma van eisen wordt een oplossing beschreven hoe bij 
aanbieders wordt afgedwongen dat het perceel overschrijdend vervoer 
geoptimaliseerd wordt. Wat echter ontbreekt is een oplossing voor het 
bevorderen van een efficiëntere ritplanning binnen een perceel. Hoe 
worden aanbieders “gedwongen” of “geprikkeld” tot samenwerking als 
het gaat om het bundelen van vervoersbewegingen van buiten het 
perceel stad Groningen naar het perceel stad Groningen? Het programma 
van eisen gaat hier nog onvoldoende op in.  

In zowel het bestek en de contracten zal 
expliciet worden gestuurd op het efficiënt 
rijden en de samenwerking.  

121 Beheerorganisatie 
Voor de beheerorganisatie wordt een post van € 600.000 euro begroot 
die wordt verdeeld over de diverse gemeenten. De gemeente Groningen 
wil benadrukken dat er geen frictiekosten dienen te ontstaan en het 
eventueel mogelijk moet zijn om medewerkers te detacheren naar de 
beheerorganisatie. Tevens stellen we vragen bij de hoogte van het 
bedrag, is er wel gedacht aan ICT gerelateerde kosten? Wij zouden dan 
ook graag een bandbreedte zien en een nadere uitwerking van de 
verwachte kosten. 

In de nieuwe versie van het 
samenwerkingsmodel is de raming voor de 
beheerorganisatie aangepast. Invulling 
over procedures voor de personele 
bezetting vindt plaats in de uitvoeringsfase. 
Detachering is daarbij uiteraard ook een 
optie. 

122 Businesscase 
Er is nog geen businesscase bij het concept programma van eisen 
opgeleverd. De gemeente Groningen wil benadrukken dat dit een 
noodzakelijk onderdeel is ten behoeve van besluitvorming door het 
college en gaat er vanuit dat er bij het definitieve programma van eisen 

Ter kennisname. 
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een kwantitatieve businesscase wordt opgeleverd.  

123 Onze raad 
Wij hebben onlangs ook onze raad verder meegenomen in het proces. 
Vanuit onze raad is nog een aanbeveling gedaan als het gaat over het 
klachtenmeldpunt. Is het mogelijk om aan te sluiten bij reeds bestaande 
klachtenloketten in plaats van hier apart voor vervoer iets voor in te 
richten? Met onze raad vinden wij duurzaamheid erg belangrijk en dit zal 
een belangrijk item moeten zijn in het bestek. Daarbij vinden we het 
belangrijk dat de mogelijkheden om het vervoer schoner te maken 
worden benut. Verder vraagt onze raad zich af of er ook gedacht wordt 
aan een campagne voor regulier OV reizigers als het gaat om de te 
verwachten veranderingen door de ontwikkelingen in Publiek Vervoer. 
Graag zien wij een reactie op deze punten. 

Het uitgangspunt is een centrale 
klachtenafhandeling. Dit is vooral 
ingegeven door de duidelijke voorkeur van 
de Klankbordgroep Publiek Vervoer. 
Uiteraard zal waar wenselijk contact op 
worden genomen met de individuele 
gemeente. 
Duurzaamheid maakt zeker onderdeel uit 
van het bestek. Dit onderdeel zal per 
perceel nader worden uitgewerkt in het 
bestek.  

124 Programma van Eisen 
Hoofdstuk 1.3: hier wordt gesproken over eenduidige betaalsystemen. De 
wens van Groningen is om zoveel mogelijk te werken met machtigingen 
van cliënten aan de vervoerder. In Groningen wordt daar momenteel ook 
al mee gewerkt. 

Het onderdeel betaalsystemen wordt 
uitgewerkt in de bestekfase.  

125 Hoofdstuk 2.2.: “werknemers van de sociale werkvoorzieningsschappen 
die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of het openbaar 
verover, hebben het wettelijke recht op vervoer via hun gemeente”. Dit 
moet zijn “ de cao geeft aan dat gemeenten een tegemoetkoming in het 
woon werk verkeer dienen te verstrekken. Er zijn geen bepalingen 
opgenomen over de vorm van vervoer. 

Dit onderdeel wordt aangepast. 

126 Hoofdstuk 5.2: als het gaat om de taakverdeling van de beheerorganisatie 
publiek vervoer zullen de contacten met reizigers voor het WSW vervoer 
niet via de beheerorganisatie verlopen, maar rechtstreeks met 
personeelszaken van Iederz. 

Dit is geen probleem. Wordt uitgewerkt in 
de bestekfase. 

127 Hoofdstuk 6.2: het uitgangspunt bij de afrekensystematiek moet zijn dat 
de administratieve lasten voor gemeenten en vervoerders zo laag 
mogelijk zijn. 

Mee eens. 

128 Hoofdstuk 7.2.4: er zijn regionaal afspraken gemaakt op het gebied van 
social return. Het uitgangspunt is dat dit wordt opgenomen als eis en niet 
als wens. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een aantal onwaarheden. Graag 
treden we vanuit ons bureau social return in overleg met de 
projectorganisatie over een definitieve tekst voor dit hoofdstuk. 

De mogelijkheden voor social return 
worden sterk beperkt door de nieuwe 
aanbestedingswet. Dit onderdeel wordt 
per perceel nader uitgewerkt in het bestek. 
Hierbij wordt graag gebruik gemaakt van 
uw aanbod. 

129 Samenwerkingsmodel 
In hoofdstuk 4 wordt de stuurgroep besproken, wat is de startdatum van 
de stuurgroep? 01.01.2018 of al eerder gedurende het 
aanbestedingstraject?  

De overgang van projectaansturing naar 
structurele stuurgroep gebeurt eind 2017, 
opnemen in plan van aanpak 2017. 

130 In hoofdstuk 5 wordt aangegeven dat de beleidsontwikkeling inclusief het 
vaststellen van de tarieven voor de reiziger bij de taken van de gemeente 
blijven horen, hoe verhoudt dit zich tot hoofdstuk 1.3 van het programma 
van eisen waarin reizigers uniforme systeemkenmerken wensen?  

Wordt uitgewerkt in de bestekfase. 

131 In hoofdstuk 5 is beschreven dat klachten via het bureau publiek vervoer 
worden afgehandeld. Is het wenselijk om hier een apart 
klachtenmeldpunt voor op te richten of kan er worden aangesloten bij 
een bestaand meldpunt? 

Voor effectief beheer en monitoring van de 
prestaties enerzijds en zicht op de 
afhandeling anderzijds vinden we dit een 
belangrijke taak van team Publiek Vervoer. 
De volledige klachtenprocedure wordt 
uitgewerkt in de bestekfase.  

132 In hoofdstuk 5 ontbreekt bij de vervoerder de noodzakelijke 
samenwerking om maximale efficiency te boeken.  

In het bestek en de contracten wordt 
expliciet gestuurd op het behalen van 
maximale efficiency.  

133 In hoofdstuk 6 zijn de jaarlijkse kosten voor het bureau Publiek Vervoer 
opgenomen, hierin missen wij kosten voor ondersteunende ICT systemen.  

De raming is hierop aangepast. 

134 Duidelijker benoemen dat bureau Publiek Vervoer in opdracht werkt van 
gemeenten (en provincies). Er zal een mandaatregeling moeten komen.  

Wordt aangepast in de definitieve versie 
notitie “samenwerkingsmodel Publiek 
Vervoer Groningen Drenthe”. 

135 Hoe wordt in de toekomst omgegaan met het sluiten/stoppen van 
onrendabele lijnen in het OV-vervoer. Dit kan/zal mogelijk effect hebben 
op de kwaliteit en kosten Publiek Vervoer. In die zin zou dat eigenlijk niet 

Indien onrendabele lijnen ter discussie 
staan zal binnen het 
samenwerkingsverband Publiek Vervoer 
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meer eenzijdig vanuit provincies en OV-bureau kunnen plaatsvinden. worden gekeken naar mogelijke 
alternatieven. Besluitvorming ligt en blijft 
liggen bij bestuur OV-bureau .  

136 Gemeentelijke autonomie financieel en beleidsmatig. We hebben alle 
‘knoppen’ nodig om tot een uitgebalanceerd vervoersbeleid te komen 
waarbij we de ontwikkeling van publiek vervoer van harte stimuleren. We 
willen daarin zoveel mogelijk samenwerken om de doelstellingen van een 
goed vervoer, leefbaarheid, bereikbaarheid enzovoort in stand te houden. 
We moeten daarbij de kwetsbaarheid van de doelgroep niet uit het oog 
verliezen. 
We kunnen ons voorstellen dat in de komende ontwikkelingsjaren 
onderwerpen aan de orde komen waarbij harmonisatie onvermijdelijk is. 
Laten we er dan een besluit over nemen, met de concrete feiten in de 
discussie. 

Ter kennisname. 
De verschillende gemeenten hebben te 
kennen gegeven veel belang te hechten 
aan de eigen beleidsvrijheid. In de 
doorontwikkeling zal met deze wens 
rekening worden gehouden.  

137 De integratie met het openbaar vervoer op termijn is een wenselijke 
ontwikkeling, maar kent wel erg veel open eindes ten aanzien van 
verantwoordelijkheden en financiële afwikkeling. Voordat daar 
onomkeerbare stappen worden gezet moet daarin wel duidelijkheid 
komen. Als de vraag naar vervoer bij het inkrimpen van de 
plattelandslijnen verschuift naar publiek vervoer, moet duidelijk zijn hoe 
de kosten worden verdeeld, ook als er mogelijk een grotere vraag naar 
publiek vervoer ontstaat dan er nu is naar de ‘dunne’ lijnen. 
Publiek vervoer zou immers voor gebieden met dunne lijnen ‘luxer’ 
kunnen uitpakken waardoor de vraag kan stijgen. Dit is gelet op 
bereikbaarheid leefbaarheid vergrijzing etc. vaak wenselijk, maar 
financiering moet helder zijn. 

Dit is een herkenbaar vraagstuk, ook al in 
de huidige situatie. Door het 
samenwerkingsverband Publiek Vervoer 
ontstaat een extra overlegvorm waarin de 
afstemming en afweging beter kan 
plaatsvinden. Besluitvorming blijft bij de 
huidige verantwoordelijke partijen. 

138 De rollen van alle betrokken partijen staat het best beschreven in de 
notitie “samenwerkingsmodel Publiek Vervoer Groningen Drenthe” 
Expertise en aanjagen van de gewenste ontwikkeling bij de 
opdrachtgevers moeten de kernwaarden zijn. 

Ter kennisname. 

139 Wij verwijzen graag naar de reactie van onze adviesraad inzake de 
plannen rond publiek vervoer die u al separaat via de adviesraad sociaal 
domein heeft ontvangen. 

Ter kennisname. 

140 Wij willen in het bijzonder aandacht vragen voor de specifieke behoeften 
van reizigers met een visuele en visueel-auditieve beperking. 
Voor deze doelgroep is het vervoer van deur tot deur van essentieel 
belang om volwaardig aan het maatschappelijke leven te kunnen 
participeren. Het blijft immers zeer moeilijk om als visueel beperkte 
zelfstandig de weg van de bushalte naar de plaats van bestemming te 
vinden. 

Ter kennisname. 

141 Overstappen kan een extra drempel opwerpen. Reizigers met een visuele 
of visueel-auditieve beperking kunnen bij het overstappen van openbaar 
naar publiek vervoer begeleiding nodig hebben.  

Hieraan dient in de indicatiestelling 
specifiek aandacht besteed te worden. 

142 De combinatie van openbaar en publiek vervoer mag er niet toe leiden 
dat de wachttijden en(om)rijtijden onredelijk lang worden. De 
aanmeldtijd voor publiek vervoer, in het huidige systeem minimaal één 
uur, zou in bijzondere situaties ook korter moeten worden, bijvoorbeeld 
wanneer de reiziger door vertraging de aansluiting op de laatste trein mist 
en dan op korte termijn alternatief vervoer moet regelen. 

Hieraan zal aandacht besteed worden in 
het bestek. 

143 Wij dringen er ook op aan dat de informatie – vóór en tijdens de rit – op 
een voor reizigers met een visuele of visueel-auditieve beperking 
toegankelijke manier beschikbaar wordt gesteld. 

Deze wens wordt meegewogen in de 
bestekfase. 

144 Wij willen ook aandacht vragen voor de zeer diverse groep van 
slechtzienden. Zo kan het voorkomen dat wie overdag kan fietsen of zich 
gemakkelijk met het openbare vervoer kan verplaatsen, dit ’s avonds in 
het donker of op een grijze dag niet kan. Het document lijkt met deze 
situaties geen rekening te houden. 

Dit punt dient door gemeenten te worden 
meegenomen in de indicatiestelling. 

145 Bij de in het stuk genoemde doelgroepen worden de mensen die niet in 
het aanbestedingsgebied wonen, bijvoorbeeld bezoekers, vergeten. 

Bezoekers kunnen gebruik maken van het 
publiek vervoer naast het reguliere OV.  

146 Daarnaast wordt de indruk gewekt dat het publiek vervoer zich enkel op 
vervoer van bijzondere doelgroepen richt. Zo lezen wij op pagina 7 van 
het document “het reizigersprofiel van een reiziger is gekoppeld aan een 

Dit is inderdaad niet correct. De tekst 
wordt op dit onderdeel aangepast. 
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pasnummer.” Voor bel- en lijnbussen die in bepaalde regio’s rijden, is lang 
niet altijd sprake van reizigers met een bekend reizigersprofiel. Er wordt 
kennelijk van uitgegaan dat nergens integratie van alle vraagafhankelijke 
vervoer plaatsvindt, terwijl dat nu juist de meerwaarde van publiek 
vervoer zou moeten zijn. Als de gemeente uitmaakt wie gebruik mag 
maken van publiek vervoer, wordt uit het oog verloren dat soms ook 
gebruikers van regulier openbaar vervoer in een situatie kunnen komen 
dat ze gebruik moeten of zouden willen maken van publiek vervoer. 
Kortom, de integratie van publiek vervoer met regulier openbaar vervoer 
zou nog meer nadruk moeten krijgen ten bate van eenieder die op zeker 
moment publiek vervoer nodig heeft. 

147 In dergelijke situaties is het redelijk dat voor deze incidentele gebruikers 
van het publiek vervoer andere tarieven van toepassing zijn 

Ter kennisname. 

148 Klachtenafhandeling (§ 1.2) 
In het concept programma van eisen is voorzien in een onafhankelijke 
klachtenafhandeling. Dit is goed maar het is de vraag of dit afdoende is. 
Papier lijkt gewillig maar de praktijk is weerbarstig. De ervaringen van de 
adviesraden op dit vlak zijn erg kritisch: klachten worden gebagatelliseerd 
is de ervaring, en reizigers hebben het gevoel dat het indienen van een 
klacht tot niets leidt, waardoor men bij misstanden geen klacht meer 
indient. Daarnaast blijkt de huidige boeteregeling voor de vervoerder, als 
een klacht gegrond blijkt te zijn, in de praktijk niet te werken vanwege de 
wankele juridische onderbouwing. 
 
Per januari 2018 zal het vervoer anders (ingewikkelder) georganiseerd 
gaan worden. Een goede klachtenafhandeling is van belang voor de 
reiziger, maar kan ook managementinformatie opleveren waardoor er 
beter bijgestuurd kan worden. De sceptische adviesraden en de 
gemeenten geven de volgende suggesties mee: 

 Er moet een eenvoudige en laagdrempelige manier komen om 
klachten en bevindingen kwijt te kunnen. 

 Zorg elk halfjaar voor een rapport over klachten en het verloop en 
monitoring daarvan met een verbetertraject. Hierbij is bijvoorbeeld 
gebruik te maken van een onafhankelijk toezichthouder die in geval 
van geschillen ook een bindend advies kan geven. 

 Een mogelijkheid is om klachten openbaar te maken met behoud van 
privacy van de indiener, maar de nadelen hiervan worden ook 
onderkent. 

 Mogelijk valt er gebruik te maken van een onafhankelijke 
cliëntcommissie. 

 De vervoerder moet niet te nauw betrokken zijn bij de 
klachtafhandeling en monitoring ‘de slager keurt zijn eigen vlees’. 

 Mogelijk kan in het programma van eisen en het toekomstige bestek 
worden opgenomen op welke wijze gegronde klachten van klanten 
ook daadwerkelijk (financiële) consequenties hebben voor de 
vervoerder. 

Op basis van de uitgangspunten uit het 
programma van eisen en met 
inachtneming van de inbreng van alle 
betrokkenen wordt dit uitgewerkt in de 
bestekfase. 

149 Kwaliteitsonderzoeken (§ 1.2) 
De vraag is gesteld of de kosten van deze onderzoeken voor rekening van 
de gemeente of de vervoerder komen. We gaan er gemakshalve vanuit 
dat dit voor rekening van de vervoerder komt. 

Onafhankelijke kwaliteits-monitoring 
vinden we een belangrijk onderdeel van 
contractbeheer. De kosten zijn opgenomen 
in het budget voor team Publiek Vervoer. 

150 Aankomst en vertrektijden (§1.3) 
In uw voorstel is speciale aandacht voor aankomst- en vertrektijden 
vooral als het gaat om de toekomstige koppeling met het openbaar 
vervoer. In de huidige situatie hebben we afgesproken dat de stiptheid 
van het doelgroepenvervoer minimaal 95% bedraagt, anders moet de 
vervoerder een lager bedrag bij ons in rekening brengen voor de 
dienstverlening. Desondanks is het stiptheidspercentage vaak lager, met 
name in Hoogezand-Sappemeer. Volgens ons is het noodzakelijk om in 
het programma van eisen en in het bestek eisen op te nemen over een 
methode om de vervoerder meer te prikkelen de stiptheidspercentages 
op te krikken. Wat ons betreft moet de vervoerder aangeven hoe ze er 
voor zorgdraagt dat aankomst- en vertrektijden gegarandeerd kunnen 

Dit onderdeel zal nader worden uitgewerkt 
in de bestekfase.  
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worden. Het is dan in ieder geval belangrijk om uit te gaan van 
stiptheidspercentages per gemeente en niet – zoals een aantal jaren 
geleden gebeurde – een stiptheidspercentage per regio. Het lijkt erop dat 
ook het opleidingsniveau van de planners omhoog moet. Volgens de 
adviesraden gaan er nu nog te vaak zaken mis. 

151 De overstap van publiek vervoer naar openbaar vervoer (§1.3) 
Er wordt gesteld dat de begeleiding van de overstap van openbaar 
vervoer op publiek vervoer buiten dit programma van eisen valt. Het is 
een zaak voor gemeenten en niet voor de vervoerders. Vanuit 
Hoogezand-Sappemeer zijn een aanzienlijk aantal Wmo-ritten richting 
beide ziekenhuizen in de stad Groningen. De Wmo-taxi in Hoogezand zou 
bijvoorbeeld nieuwe Wmo-geïndiceerden in Hoogezand naar het 
treinstation kunnen brengen. De overstap op Europapark of het 
hoofdstation naar bijvoorbeeld een busje van Publiek Vervoer of 
eventueel aansluitend openbaar vervoer is vaak een te grote stap, terwijl 
dit wel een efficiency slag zou kunnen zijn. Hoogstwaarschijnlijk geldt dit 
voor meerdere gemeenten die rondom de Stad liggen. Wij vragen de 
projectorganisatie hier naar te kijken om te bezien of er mogelijkheden 
zijn dit op korte termijn, eventueel los van deze aanbesteding, op te 
pakken. 

De begeleiding op- en rondom de hubs 
vormt een onderdeel waarin gemeenten 
een expliciete rol hebben en waarin vanuit 
Publiek Vervoer meegedacht kan worden. 
Dit punt kan echter ook door vervoerders 
worden ingevuld vanuit de optiek van de 
SROI. 

152 Ruimte voor ontwikkelingen (§4.2) 
Het is niet uitgesloten dat gemeenten gedurende de looptijd van het 
contract nieuwe vervoersvormen bij de vervoeder willen onder brengen, 
zoals dagbestedings-, WSW- en jeugdvervoer. Tegelijkertijd is het ook niet 
uitgesloten dat gemeenten lokale vervoersystemen ontwikkelen 
waardoor het taxibedrijf minder mensen te vervoeren krijgt vanuit het 
doelgroepenvervoer. Voor gemeenten is het van belang dat we onze 
vrijheid behouden dergelijke lokale vervoersvormen te ontwikkelen en te 
implementeren zonder dat er eisen/voorbehouden/beperkingen zijn 
vanuit de vervoerder. 

In zowel het bestek als in het contract 
worden bepalingen opgenomen die 
voorzien in ruimte voor nieuwe initiatieven 
en ontwikkelingen. 
Uiteraard is het niet mogelijk om 
onbegrensd wijzigingen door te voeren die 
(kunnen) leiden tot wezenlijke wijziging 
van de overeenkomsten. 
 

153 Bundelen vervoersstromen (§4.3 en 4.7) 
Indien er sprake moet zijn van herindicatie van onze doelgroep willen we 
als gemeente hier de regie op behouden zowel op de planning als op het 
proces. 
De regierol van gemeenten geldt in zijn algemeenheid bij het hoe dan ook 
combineren van ritten met personen uit verschillende doelgroepen. Het is 
noodzaak dat gemeenten de regie behouden over inhoud, planning en 
proces. 

De gemeente behoudt de eigen regie en 
beleidsvrijheid. Gemeenten zijn en blijven 
ook verantwoordelijk voor de indicatie. 

154 Hubs (§4.5) 
De beleidsontwikkeling rondom de hubs is een apart traject waarover nog 
geen finale besluitvorming is geweest. In het PvE wordt gesteld dat de 
uitrol van de voorzieningen in de infrastructuur gepland is voor de 
periode 2017-2020. Volgens ons is de beleidsontwikkeling rondom de 
hubs nog in volle gang en is er nog geen zicht op de investeringen en de 
dekking en daardoor de haalbaarheid om de hubs te realiseren in de 
gesteld periode. 

Dit is inderdaad een apart traject. Publiek 
Vervoer is hierbij aangehaakt. Er zijn in de 
praktijk al Hubs, al dragen deze niet de 
naam Hub. Denk hierbij aan busstations, 
transferia etc. Er is feitelijk sprake van 
doorontwikkeling en wellicht het inrichten 
van nieuwe hubs.  

155 Communicatie met de cliënt (§5.3) 
Zowel tijdens de ritaanname als tijdens de rit is goede communicatie met 
de cliënt van belang. Ook hier gaan volgens de adviesraden nog vaak 
zaken mis. Cliënten worden niet altijd netjes behandeld. De menselijke 
maat moet de norm worden. Het beleid is erop gericht dat mensen met 
een zorgvraag langer thuis blijven wonen. De verwachting is dat er in de 
toekomst meer mensen komen met samengestelde problematiek. 
Bijvoorbeeld slechthorendheid in combinatie met visuele beperkingen en 
licht dementerend. Gesteld wordt dat het opleidingsniveau van zowel de 
chauffeur als de mensen die de rit aannemen ten opzichte van de huidige 
situatie omhoog zal moeten. In onze beleving mag dit wel wat steviger in 
het programma van eisen verwoord worden. 
In dit licht moet altijd rekening gehouden worden met de mogelijkheden 
van de doelgroep. Niet alles kan digitaal. 

Dit onderdeel zal terugkomen in de 
bestekfase. Vervoerders kunnen bevraagd 
worden hoe zij denken invulling te geven 
aan de klantbenadering.  

156 Ombouw Ring Groningen (§5.3) 
In het programma van eisen geeft u aan dat tijdens de looptijd van het 

Dit is correct, ook hiervoor bestaat 
aandacht.  
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contract de Ring Zuid van Groningen wordt omgebouwd. U verzoekt de 
vervoerders een plan op te stellen om aan te geven hoe men gaat 
anticiperen op de te verwachten verkeershinder. Naast de grootschalige 
werkzaamheden aan de Ring Zuid melden wij u dat in deze periode ook 
grootschalige werkzaamheden aan het Hoofdstation in Groningen zullen 
plaatsvinden. In het licht van het integreren van openbaar en publiek 
vervoer lijkt ons dit ook een situatie waar vervoerders op zouden moeten 
anticiperen. Meer informatie over de grote projecten in de stad 
Groningen vindt u bij de organisatie Groningen Bereikbaar. 

157 Onderaanneming (§5.3) 
Ons bereiken geluiden dat er incidenten plaatsvinden tussen de 
hoofdaannemer en onderaannemers, veelal de lokale kleinere 
taxibedrijven. Wij vragen hier nadrukkelijk aandacht voor. Ons voorstel is 
om eisen te formuleren die er toe leiden dat er zorgvuldig wordt 
omgegaan met de belangen van deze onderaannemers, zoals de eis dat er 
deugdelijke contracten tussen hoofd- en onderaannemer worden 
opgesteld en dat er sprake is van een verantwoorde prijsstelling. 

Als opdrachtgever hebben wij een 
overeenkomst met de hoofdaannemer en 
bestaat er geen relatie met de 
onderaannemer. De hoofdaannemer moet 
zich houden aan alle wettelijke eisen en de 
eisen die verbonden zijn aan de 
overeenkomst. 

158 Financiën (§6.1) 
Ten aanzien van de feitelijke doorontwikkeling komt er de komende jaren 
behoorlijk wat op ons af. 
We denken zelf dat het ontwikkelen van lokale vervoersvormen, al dan 
niet met vrijwilligers, een belangrijk onderdeel daarvan is. Daarnaast zal 
onze doelgroep zeer waarschijnlijk opnieuw geïndiceerd moeten worden. 
Een activiteit met de nodige impact. Ook de realisatie van de Hubs zal de 
nodige inspanningen vergen. Tot slot zal er dekking moeten worden 
gevonden voor de kosten die een samenwerkingsvorm met zich 
meebrengt. Er zal in beginsel dus met name door gemeenten zowel in tijd 
als in middelen geïnvesteerd moeten worden. 
De doorontwikkeling van Publiek Vervoer, zoals geschetst in hoofdstuk 3, 
is meer dan alleen een vervoerkundige aangelegenheid. Het heeft relaties 
met tal van maatschappelijke ontwikkelingen, waar we als gezamenlijke 
overheden een opgave in hebben, gemeenten en provincies. We hopen 
dat Provincies bereid zijn (structureel) bij te dragen aan deze verdere 
doorontwikkeling van Publiek Vervoer. 

Dit is zeker de intentie, vandaar ook de 
samenwerking tussen de overheden. 

159 De overeenkomst (§7.6) 
In dit onderdeel staat de zin opgenomen dat “gemeenten een afname 
verplichting hebben”. Het is ons niet duidelijk wat hiermee bedoeld 
wordt. Als het gaat om het behoud van vervoersvolumes is dit ons inzien 
strijdig met de ontwikkelmogelijkheden waaronder het ontwikkelen en 
implementeren van lokale vervoerssystemen. Stel dat een gemeente met 
vrijwilligers een lokaal vervoerssysteem kan opzetten kan dit gevolgen 
hebben voor het aantal Wmo-geïndiceerden. Dit zal waarschijnlijk 
afnemen waardoor ook het volume bij de vervoerder zal afnemen (zie ook 
hierboven onder het kopje “Ruimte voor ontwikkelingen (§4.2)”. 

Dit is correct. De vervoerder moet als 
opdrachtnemer kunnen uitgaan van een 
bepaalde omzet. Door uit te gaan van een 
reële krimp in omvang van het 
vervoerspotentieel, blijft voldoende ruimte 
om het contract naar behoren uit te 
voeren. Wordt uitgewerkt in de bestekfase. 

160 Meereistarief 
De vraag is of het meereistarief meegenomen kan worden met de 
aanbesteding. Op dit moment is dit een hoog tarief. De opmerking is 
gemaakt om dit “betaalbaar” te maken zodat ook vrijwilligers een cliënt in 
de taxi kunnen begeleiden naar bijvoorbeeld een ziekenhuis. 

De tariefstelling is een 
verantwoordelijkheid voor gemeenten. De 
diverse reismogelijkheden zulle in overleg 
met de percelen nader worden beschreven 
in de bestekfase 

161 Mogelijkheid openhouden de Adviesraden in de bestekfase te betrekken. 
Graag zouden wij zien dat er voldoende tijd wordt gepland voor de 
bestekfase. Het is niet uitgesloten dat we daar de adviesraden bij zouden 
willen betrekken, maar dan moet er wel voldoende tijd voor ingepland 
worden. Wij verzoeken u deze wens te beoordelen en indien mogelijk 
mee te nemen in uw detailplanning. 

In de bestekfase worden de leden van de 
Klankbordgroep Publiek Vervoer 
betrokken. Het lijkt ons praktisch en 
wenselijk om aan te sluiten bij dit 
adviesorgaan. 

162 Niet geïndiceerde reizigers in Publiek Vervoer 
De bedoeling is dat straks ook ‘gewone reizigers’ in het 
doelgroepenvervoer geïntegreerd gaan worden. Is er een beeld van welk 
potentieel dit is? En wat dit voor gevolgen heeft voor de bezettingsraad 
en de prijs? 

Dit is correct. Daar bestaat, buiten de 
huidige gebruikers van de Regiotaxi, geen 
beeld van. Bij een toename van het aantal 
reizigers zal de bezettingsgraad worden 
verhoogd. De vervoerder weet dat 
gestuurd wordt om een meer optimale 
bezettingsgraad van zijn voertuig en krijgt 
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met deze aanbesteding ook de 
mogelijkheid om ritten te combineren. Hij 
kan daar dus op voorhand rekening mee 
houden in zijn offerte. 

163 Algemeen 
Titel suggereert een andere inhoud. Voorstel: Nota van Uitgangspunten. 
Dit dekt de inhoud beter. 

Niet overgenomen: programma van eisen 
is de bedoeling. 

164 Kwetsbare doelgroepen komen te weinig tot hun recht in programma van 
eisen. 

Hiervoor is aandacht. Specifieke eisen aan 
vervoer voor deze doelgroepen worden 
meegenomen in het bestek.  

165 Rol en belang OV-bureau duidelijker verwoorden. Is overgenomen. 

166 Kosten gaan voor de baten aan: leefbaarheid, hubs, behoud 
voorzieningen, her-beoordelen cliënten. 

Ter kennisname. Businesscase is 
toegevoegd aan voorstel.  

167 Uitvoeringsconsequenties van het nieuwe contract voor de gemeente in 
beeld brengen. Opnemen dat vervoerders in dat geval hun medewerking 
verlenen aan gemeenten: bijvoorbeeld het aanleveren van gegevens. 

Dit komt terug in het bestek.  

168 Het organiseren van een warme overdracht in geval een vervoerder niet 
hetzelfde perceel weer gegund krijgt. 

Hier zal vanuit Publiek Vervoer zoveel 
mogelijk op worden gestuurd. 

169 Helder in beeld brengen wie verantwoordelijk is voor welke activiteiten. 
Bijvoorbeeld het organiseren van begeleiding op hubs (tijdens spitsuren 
of op bepaalde hubs). Kan onderdeel zijn van SROI? Dus vervoerder? 

Afweging in de bestekfase. 

170 Bespreken mogelijkheid van ambtelijke inzet in bureau Publiek Vervoer, in 
plaats van of gedeeltelijk in plaats van de financiële bijdrage voor het 
bureau Publiek Vervoer. 

Personele invulling is onderdeel van de 
uitwerkingsfase. Inhuur op 
detacheringsbasis is in principe mogelijk, 
mits aan de eisen (kwaliteit en capaciteit) 
kan worden voldaan. 

171 Ontwikkelen van een uniform coderingssysteem – hiervoor een 
werkgroep opstarten. 

Onderdeel aanpak bestekfase. 

172 Bonusregeling: doel stimuleren van samenwerking tussen vervoerder en 
hoge bezettingsgraad. 

Een bonusregeling kan onderdeel uitmaken 
van het bestek.  

173 Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen inbouwen en dit ook in relatie 
brengen met de afnameverplichting. 

Dit maakt onderdeel uit van het bestek.  

174 Hoofdstuk 1 De reiziger aan het woord 
1.2. Invloed van de reiziger 

 Gebruik maken van het bestaande heeft voorkeur boven het nieuw 
oprichten van een adviesorgaan in de vorm van een klankbordgroep 
Publiek Vervoer? 

 Wat is de verhouding tussen een onafhankelijk klachtenloket en een 
onafhankelijke klachtencommissie? De realiteit is straks dat klachten 
binnenkomen bij het bureau PV. Hoe gaat het bureau PV dit straks 
organiseren? 

Nee, dit heeft niet de voorkeur. Waar 
mogelijk kan integratie plaatsvinden. 
Een klachtencommissie is soort 
onafhankelijke geschillencommissie, met 
vertegenwoordigers van overheden, 
vervoerders en reizigers. 

175 1.3. Kwaliteit en de reiziger 

 Toevoegen aan de spelregels: Aankomsttijd (van de klant) is leidend, 
(telefonische) bereikbaarheid vervoerder, 1 uniform betaalsysteem, 
kwaliteit materieel. 

 Hoe gaan vervoerders vertrek- en aankomsttijd garanderen? 

 Wat wordt bedoeld met tarieven in de spelregels? Is tarief = km-prijs 
en/of eigen bijdrage? 

 Informatieverstrekking bij storingen: Hoe gaan vervoerders dit 
organiseren? 

 
Mee eens, verwerkt in programma van 
eisen 
 
Uit te werken in bestekfase. 
Uit te werken in bestekfase. 

176 1.4. Reizigersprofiel 

 Toevoegen aan reizigersprofiel: medereiziger en een acceptabel 
meereistarief. 

 Toegang tot alle pasnummers i.v.m. met privacy gevoelige data: 
bureau Publiek Vervoer beschikt over alle reizigersprofielen en doet 
vanwege de privacy en uniformiteit de uitgifte van passen. 

 Niet-privacygevoelige data = open data; deze data openbaar maken 
i.v.m. stimuleren onderlinge samenwerking vervoerder en realiseren 
van hoge bezettingsgraad. 

 Advies: In verband met grensoverschrijdend vervoer voor het hele 
gebied een uniform coderingssysteem ontwikkelen, zodat voor alle 

 
Dit is aan de individuele gemeenten. 
 
Een uniform coderingssysteem is een 
absolute noodzaak. Eenduidige en centrale 
opslag van reizigersprofielen ook. De 
uitgifte van passen kan decentraal 
gebeuren, de pasnummers worden wel 
centraal aangemaakt.  
Hoe dit wordt vormgegeven wordt 
uitgewerkt in de bestekfase. 
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vervoerders duidelijk is wat voor voertuig voor de cliënt nodig is. (zie 
ook opmerking onder algemeen). 

177 Hoofdstuk 2 Huidige situatie 
2.2. Huidig beeld collectief vervoer in Groningen en Drenthe 

 Kleinschalig openbaar vervoer toevoegen aan Publiek Vervoer – 
onderdeel ontwikkelopdracht. 

 Toevoegen aan overige vormen van vervoer: bijvoorbeeld WLZ-
vervoer. 

 Het vervoer Jeugdzorg is voor de provincie Groningen niet ingekocht 
bij zorgaanbieders. De inkoop hiervan is niet geregeld. Dus eigenlijk 
kan dit gelijk mee in de aanbesteding, alleen volume is onbekend – 
moet worden uitgezocht. 

 Bepalingen Valys vervoer moet naadloos aansluiten bij 
doelgroepenvervoer; dus niet doelgroepenvervoer tot 22,50 km, 
terwijl Valysvervoer over meer dan 5 zones gaat. 

 Per perceel dienen ook puntbestemmingen te kunnen worden 
aangewezen, waarnaar wel vervoerd kan worden per taxi ongeacht de 
afstand. (voorbeeld een ziekenhuis, een belangrijk behandelcentrum 
etc.) 

 

Wordt toegevoegd aan de tekst. 
Wordt toegevoegd aan de tekst 
 
Dit is niet correct, het maakt onderdeel uit 
van de contracten Jeugdhulp. 
 
 
Valys valt onder het Ministerie van VWS. Er 
wordt vanuit Publiek Vervoer wel gewerkt 
aan afstemming. 
Correct, dit zal onderdeel uitmaken van het 
bestek. 

178 Hoofdstuk 3 Beleid publiek vervoer 
3.3. Pilots 

 Welke landelijke wet- en regelgeving wordt nog al eens als 
beperkend ervaren? Graag benoemen of een aantal benoemen. 

 De pilot Connexxion leerlingenvervoer tussen Oost Groningen en de 
stad Groningen ontbreekt. 

 
 
Wordt uitgewerkt in de bestekfase. 
 
Alsnog benoemd in bijlageboek. 

179 Hoofdstuk 4 Vervoersmodel publiek vervoer 
4.2. Ontwikkelopdracht 

 Hoe verwerken wij jaarlijks gemaximaliseerde aanpassingen van 
krimp of groei in de omvang van de overeenkomsten/aanbesteding? 
Door middel van percentages? Het streven is vergroten van 
zelfredzaamheid, is dit niet eigenlijk een pleidooi om als individuele 
gemeente alle cliënten van te voren (dus voor de aanbesteding) te 
her-beoordelen? 

 Het is niet noodzakelijk om in een ontwikkelingsovereenkomst 
vervoerders te ‘verplichten’ om mee te werken aan businesscases, 
samenwerking op het terrein van businesscases is een 
vanzelfsprekendheid? 

 
 
In het bestek wordt hier rekening mee 
gehouden door een reel percentage te 
stellen. Herbeoordeling leiden tot 
wijzigingen in vervoerstromen, maar deze 
wijzigingen kunnen ten dele worden 
opgevangen in het contract. 
Het is inderdaad een vanzelfsprekendheid, 
maar zonder overeenkomst niet 
afdwingbaar. 

180 4.3. Bundeling van vervoersvormen 
Figuur 2. Vervoersvormen publiek vervoer 

 Toevoegen aan publiek vervoer: het aanvullend vervoer. Ten aanzien 
van de kostendekkingsgraad loop je hier het meeste risico als het 
gaat om bezuinigingen. De vervoerder van doelgroepen kan juist op 
deze lijnen het beste de integratie realiseren. 

In beeld brengen qua planning wanneer het ‘vervoer dagbesteding’ en 
‘WSW’ en ‘vervoer jeugdzorg’ kunnen worden toegevoegd. Tot wanneer 
lopen deze contracten? Op welke momenten spelen de mogelijkheden tot 
verlenging van eerdergenoemde contracten? En maken we dan de keuze 
om het contract niet te verlengen, maar te integreren in Publiek Vervoer? 
Immers integratie van alle doelgroepen leidt tot de hoogste efficiency 

Ter kennisname. Verder bespreken met 
betreffende gemeenten en uitwerken in de 
bestekfase. 

181 4.4. Openstellen regiogrenzen 

 Blokje Let op! Verwijderen. 

 Overzicht inbreng WSW-vervoer: gemeenten Oldambt en wellicht 
Pekela willen WSW-vervoer ook inbrengen. Chauffeurs huidig WSW-
vervoer moeten via de OPOV-regeling worden overgenomen. 

 
 
Dit kan niet via de OPOV-regeling. Hiertoe 
zal een specifieke bepaling worden 
opgenomen in het bestek. 

182 4.5. Integratie en afstemming met openbaar vervoer 

 Infrastructuur hubs zijn kosten voor de individuele gemeente c.q. 
betreffende wegbeheerder. Uniforme uitstraling is nadrukkelijke 
gewenst, ‘moet’. Wat is de uniformiteit en welke consequenties 
heeft dit voor de gemeente? Gaat de provincie hiervoor ook een 
bijdrageregeling open stellen? 

 
De ontwikkeling van hubs wordt in overleg 
tussen gemeenten en provincies vorm 
gegeven. Of de provincies hiervoor ook 
bijdrageregeling gaat openstellen voor de 
uniformiteit van de hubs is niet bekend. 

183 4.6. Vervoer efficiënter organiseren Indien dit mogelijk is heeft dit de voorkeur 
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 In het PvE is opgenomen dat het de voorkeur heeft om leerlingen per 
onderwijsinstelling te vervoeren. Waarom heeft dit de voorkeur? 
Overlaten aan de vervoerder om zo efficiënt mogelijk te vervoeren. 

 Het organiseren van opstapplaatsen leerlingenvervoer hiervoor is en 
blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente, regie blijft bij de 
gemeente. Is geen voorwaarde, maar een mogelijkheid. 

 Een vaste plek waar de reiziger altijd terecht kan met vragen. Is dat 
bureau Publiek Vervoer of verantwoordelijk vervoerder perceel? Het 
bureau Publiek Vervoer is voor algemene informatie en onafhankelijk 
reisadvies. De vervoerders voor specifieke vervoer info. De 
verantwoordelijk vervoerder geeft ook de informatie over de 
uitvoerende vervoerder.  

 Paragraaf perceel overschrijdend Wmo vervoer. Deze 
verantwoordelijkheid volledig neerleggen bij de vervoerder. Geen 
afspraken maken over wie de grootste vervoersstroom heeft, die 
rijdt. Vervoerders stimuleren samen te werken door ze de ruimte te 
geven en te belonen als een hoge bezettingsgraad hebben en door 
bijvoorbeeld lege km niet te betalen. Samenwerken en integratie van 
doelgroepen heeft tot gevolg geen lege km ’s meer. Door het 
toepassen van een beloningssysteem. Efficiënt rijden en hoge 
bezettingsgraad belonen. 

om waar mogelijk de reistijd te verkorten. 
Daarbij kennen de betreffende kinderen 
elkaar vaak van school.  
Dit is correct. 
 
 
E.e.a. wordt verder uitgewerkt in de 
bestekfase. 
 
 
 
 
Mede op verzoek van de vervoerders 
wordt dit punt meer dwingend 
opgenomen. Daarbij is aan de hand van de 
data-analyse vastgesteld dat dit de beste 
systematiek is. 

184 4.7. Sturen op de vraag naar vervoer 

 Aantal Q-liners zijn niet toegankelijk voor rollators e.d. Bijvoorbeeld 
lijn 312. 

 Bewegwijzering Hub aandachtspunt bij inrichting hub. Uniformiteit 
en duidelijkheid. 

Dit behoort niet tot de scope van Publiek 
Vervoer. 

185 Hoofdstuk 5 Aanvullende informatie 
5.2. Beheer van de overeenkomsten 

 Figuur 3. Het belang van de provincie bij het succes van het Publiek 
Vervoer i.h.k.v. bijvoorbeeld leefbaarheid, voorzieningen is niet 
zichtbaar in het figuur – constatering. Meenemen in het programma 
van eisen. 

Figuur omdraaien: Reiziger voorop c.q. geredeneerd vanuit de reiziger. 

 Tabel Taakverdeling: Toevoegen aan bureau Publiek Vervoer: 
technisch beheer reizigersprofielen, kennisbank, uitgifte passen, 
management rapportages, data-analyse, monitoren kwaliteit en 
klanttevredenheid. 

 Tabel taakverdeling is niet gelijk aan tabel taakverdeling in notitie 
“samenwerkingsmodel Publiek Vervoer Groningen Drenthe”. 

 Tabel taakverdeling: Doorontwikkeling, optimalisatie & innovatie 
wijzigen in: voorstellen doen t.a.v. doorontwikkeling, optimalisatie & 
innovatie. 

De tabellen worden in overeenstemming 
gebracht. 

186 Eenvoudige manier ontwikkelen om een klacht in te dienen, bijvoorbeeld 
klachtkaart met antwoordnummer. Oost-Groningen is gebied met veel 
analfabeten en digibeten, dan zijn veel van de huidige manieren om 
klachten in te dienen al gauw ingewikkeld. 

Hier zal zeker rekening mee worden 
gehouden.  

187 5.3. Exploitatie en uitvoering 

 Functie eisen chauffeur. Zorg. Er wordt nog al wat gevraagd, nog al 
wat eisen gesteld. Kennis hebben en ervaring hebben met de 
omgang met de doelgroepen. 

 Functie eisen chauffeur: voorbeeldgedrag richting jeugd (niet roken, 
bijvoorbeeld ook naast de auto niet roken), beheersing Nederlandse 
taal. 

 Materieel: toevoegen TX keur of vergelijkbaar 

 Onderaanneming 20%. Waar is die 20% op gebaseerd? Waarom 
20%? Wat is de achterliggende gedachte. Voorstel verwijderen uit 
PvE. 

 
Mee eens. 
 
 
Mee eens. 
 
 
Mee eens. 
Onderaanneming is geen eis of wens. Er 
wordt aangegeven dat als een vervoerder 
meer dan 20% van het vervoer wil 
onderbrengen bij een onderaannemer, dat 
dit dan eerst moet worden voorgelegd aan 
team Publiek Vervoer. 

188 Hoofdstuk 7 De aanbesteding Deze beschrijving komt niet terug in het 
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7.2.1 Keuze aanbestedingsprocedure. Hier staat een uitgebreide 
toelichting waarom niet gekozen is voor Best Value Procurement. Voor 
het uiteindelijke bestek is het niet noodzakelijk om deze toelichting op te 
nemen. Het is voor dit document noodzakelijk dat kort toegelicht wordt 
waarom voor een bepaalde procedure is gekozen en niet waarom voor 
iets niet is gekozen. 

bestek. 

189 7.2.3. Duurzaamheid. Dit zal in het bestek uitgebreid en per regio moeten 
worden toegelicht, waarbij de functionele eisen voor iedereen gelijk zijn 
i.v.m. grensoverschrijdend vervoer. 

Wordt in de bestekfase uitgewerkt. 

190 7.2.4. Social Return 
Niet opnemen als wens, maar als eis. Om arbeidsverdringing te 
voorkomen, Social Return breder invullen: voorbeelden: TDC cursussen, 
lessen op school, opleiding aanbieden, stageplaatsen, auto’s 
schoonmaken, begeleiding hub, etc. (naast de mogelijkheden als 
chauffeur). 

Social return wordt als eis opgenomen, 
waarbij de invulling per perceel wordt 
ingevuld, rekening houdende met de 
beperkingen van de nieuwe 
aanbestedingswet. Wordt in de bestekfase 
uitgewerkt. 

191 7.3. Gunningsprocedure 

 Welke zwaarte heeft kwaliteit bij gunning. 

Wordt in de bestekfase uitgewerkt in 
overleg met opdrachtgevers.  

192 7.6. De overeenkomst 

 Toelichting op afnameverplichting van de gemeenten bij 
vervoerders. Wat betekent dit? Volume afspraken? 

 Waar gaan de voor- en nadelen over? Dienstverleningsovereenkomst 
of langere contract duur? Is onduidelijk. 

Vervoerders moeten in hun aanbod enige 
zekerheid hebben over het vervoers-
volume. In de vaststelling van de 
afnameverplichting wordt rekening 
gehouden met reële ontwikkelingen in het 
vervoer. Wordt in de bestekfase 
uitgewerkt. 

193 7.6.1. Looptijd 

 Toevoegen bij eerste voordeel: duurzaam. 

 Vraag bij nadeel: afgesloten van mededinging, geldt dat ook voor de 
onderaannemer? 

Voorstel wordt overgenomen. Onder 
aanneming wordt onder voorwaarden 
toegestaan binnen het contract. 

194 Notitie “samenwerkingsmodel Publiek Vervoer Groningen Drenthe” 
Algemeen 

 Rol en belang OV-bureau duidelijker verwoorden 

 Kosten gaan voor de baten aan: bureau Publiek Vervoer 

 
 
Dit is in de definitieve versie aangepast. 
Ook businesscase toegevoegd aan voorstel.  

195 Hoofdstuk 4 Juridische vorm van samenwerking en governance 

 Welke rechtsvorm heeft de voorkeur en beargumenteren waarom? 

 Een DVO is aantrekkelijk op het moment alle gemeenten dezelfde 
activiteiten in het DVO plaatsen. Essentieel is een heldere 
omschrijving van de activiteiten. 

Uit te werken in de volgende fase. 

196 Hoofdstuk 5 Uitvoering en verantwoordelijkheid taken 

 Toevoegen bij bureau Publiek Vervoer: data cliënten, uitgifte passen, 
communicatie met reizigers, informatieverstrekking aan reizigers, 
managementrapportages. 

 Doorontwikkeling, optimalisatie & innovatie: toevoegen 
‘doorontwikkeling dagbestedingsvervoer + alle andere vormen van 
vervoer (jeugd, WSW, Wlz etc). 

 Efficiencybewaking: primair ligt de verantwoordelijkheid voor 
efficiency in de planning en combinatie van ritten bij vervoerder. Te 
kort door de bocht: opdrachtgevers moeten het wel mogelijk maken. 

 Klankbordgroep moet formeel worden gemaakt.? Goede 
vertegenwoordiging van alle 35 gemeenten? 

 Toevoegen aan externe communicatie en PR bij de bullets: 
herkenbare uitstraling en acquisitie doen (klanten binden en vinden). 

De opmerkingen worden meegenomen bij 
de uitwerking in de volgende fase. 
Bij de samenstelling van de klankbordgroep 
wordt gekeken naar de status en de 
vertegenwoordiging.  

197 Hoofdstuk 6 Organisatie bureau Publiek Vervoer per 2018 

 Constatering: dit is geen bezuiniging voor de gemeente, er 
verdwijnen relatief erg weinig taken bij de gemeente. 

 Toelichten hoe de inschatting van benodigde fte’s is gemaakt. 
Voorstel verrekensystematiek: Wijzigen in een verdeelsleutel op basis van 
het inwonersaantal. Verrekensystematiek 2016/2017 was gebaseerd op 
het aantal Wmo-cliënten, wij vinden dit te beperkt gezien de doelgroepen 
die wij willen bereiken met Publiek Vervoer 

De inschatting is dat voor huidige 
opdrachtgevers in eerste instantie een 
kleine besparing wordt gerealiseerd door 
het wegvallen van taken. Door in team 
Publiek Vervoer effectief aan de slag te 
gaan met doorontwikkeling, optimalisatie 
en innovatie kunnen in de periode vanaf 1 
januari 2018 de grotere besparingen 
gerealiseerd worden. 
Dit is verder uitgewerkt in de businesscase 



 
 

verslag meespreektraject Publiek Vervoer Groningen Drenthe 28 

Nr. Schriftelijke reacties Antwoord 

die is toegevoegd aan het voorstel. 
Verdeelsleutel is onderdeel van 
bestuurlijke besluitvorming. 

198 Bijlage 1: Planning samenwerking uitvoering Publiek Vervoer 
In de planning is geen rekening gehouden met een bezwaarprocedure. 
Risico is wel aanwezig met een Europese aanbesteding. 

Hier is wel rekening mee gehouden in de 
planning en het risicobeheer van het 
project. Uitgangspunt is continuïteit van 
dienstverlening aan de inwoners.  

199 Perceel overschrijdend Wmo vervoer 
De afgelopen periode heeft VMNN steeds gepleit voor deze mogelijkheid 
(met altijd het standaard voorbeeld van de leerling uit Assen die naar 
Zwolle moet, maar die niet gecombineerd mag worden met de leerling uit 
Hoogeveen die ook naar Zwolle moet). De drijfveer om dit wel te willen 
was mede gelegen in het feit dat er betaald wordt op basis van een prijs 
per leerling kilometer. Als zo’n rit je als vervoerder € 100 kost, betaal je 
liever € 50 aan je collega voor de rit en deze verhoogt in ieder geval 
daarmee zijn ritopbrengst. 
Naar mijn mening zit in een dergelijke systematiek voldoende drijfveer 
voor de vervoerder om dit zo te regelen en als dit op voorhand bekend is 
kan er ook rekening mee worden gehouden in de te offreren prijsstelling. 
Zoals het nu wordt omschreven in het concept leidt dit naar mijn mening 
om diverse redenen tot een onwenselijke situatie. 

 Een grotere of kleinere vervoersstroom betekent nog niet dat hier 

naar hartenlust kan worden gecombineerd, aangezien het vaak gaat 

om gelijktijdigheid ofwel veel vervoer op piektijden. Het voorstel zou 

betekenen dat de vervoerder van het perceel met de zgn. grootste 

vervoersstroom dus veel materieel moet hebben voor kortstondig 

piekvervoer. Dit zal leiden tot een hogere kostprijs. 

 Wordt een reiziger gekoppeld aan een perceel (en daarmee aan een 

vervoerder), of moet deze de ene keer bellen naar vervoerder A 

omdat het gaat om een rit uit de “grote stroom” en de volgende keer 

naar vervoerder B voor een rit die hierbuiten valt?  

 Met name in de provincie Groningen is er veel vervoer naar en van 

Groningen. Vanuit het genoemde uitgangspunt zou dit betekenen 

dat het perceel van de gemeente Groningen qua volume voor iedere 

inschrijver het meest interessant is. Dit zal qua prijstelling tot gevolg 

hebben dat de gemeente Groningen profiteert van een 

verhoudingsgewijs lagere prijs terwijl de omliggende gemeenten 

hierdoor juist voor inschrijvers minder interessant worden en een 

fors hogere prijs gaan betalen. 

 De stad Groningen staat bekend om haar verkeerscongestie. Ook 

hier geldt dat als het dan weer eens helemaal vastloopt, ook de 

reizigers uit de omliggende gemeenten te maken krijgen met 

vertragingen. 

Ik wil er dan ook voor pleiten om het combineren van perceel 

overschrijdend vervoer over te laten aan de vervoerders aangezien iedere 

vervoerder het beste zicht heeft op zijn totale werkpakket. Als er dan toch 

behoefte bestaat om samenwerking tussen vervoerders “af te dwingen” 

dan adviseer ik u om dit te doen middels een financiële prikkel. Deze kan 

zowel positief als negatief zijn. 

Het thema “afrekenen”, en “congestie” is 
een heel belangrijk thema. Hiervoor is 
nadere advisering afgesproken door middel 
van twee verschillende adviesbureaus. Ook 
is gevraagd aan het aanbestedingsinstituut 
mobiliteit (i.o.) (samenwerking van KNV 
Taxi en FNV en CNV) om mee te denken.  
Ook de goede prikkels die er voor zorgen 
dat vervoerders over en weer over 
perceelsgrenzen samen naar efficiëntie 
zoeken willen we faciliteren en is 
onderdeel van nadere bestudering. 
 
Het combineren van perceel 
overschrijdend vervoer wordt uitgewerkt in 
de bestekfase. 

200 Met betrekking tot de voorgestelde afrekensystematiek hecht ik eraan op 
te merken dat VMNN geen meerwaarde ziet in een lumpsum constructie. 
Deze levert geen enkele bijdrage aan de door alle partijen gewenste 
efficiëntere uitvoering. 
VMNN zie wel grote voordelen in een verrekening systematiek volgens de 
Valys-methode, waarbij de feitelijke vervoerder en de oorspronkelijke 
vervoerder profiteren van de combinatie. In afwijking van de Valys-
methode stelt VMNN voor dat ook de opdrachtgever meedeelt in het 

Lumpsum financiering is geen optie die nu 
verder verkend wordt. De suggestie om 
ritten die in onder-aanneming weggegeven 
worden (volgens de Valys systematiek) en 
de opbrengsten middels een sleutel te 
verdelen, wordt meegenomen in de nadere 
uitwerking in de bestekfase. 
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combinatievoordeel, door de ritprijs – volgens een vooraf te bepalen 
sleutel (bijvoorbeeld: 60-20-20) – te verdelen tussen de feitelijke 
vervoerder, de oorspronkelijke vervoerder en de opdrachtgever.  

201 Gunning EMVI 
Er geldt een maximum van drie percelen dat één inschrijver gegund kan 
krijgen. Inschrijvers dienen bij de inschrijving hun voorkeurspercelen aan 
te geven . Indien een inschrijver op meer percelen als economisch meest 
voordelige inschrijver kan worden aangemerkt, zal de inschrijver voor de 
overige (niet voorkeurs)percelen als nummer 1 worden doorgehaald en 
zal op die percelen de opdracht worden gegund aan de oorspronkelijke 
nummer 2 geëindigde inschrijver. 
Uit het concept PvE is het mij onduidelijk hoe wordt omgegaan met een 
inschrijver die op zijn drie voorkeurspercelen niet als economisch meest 
voordelige inschrijver wordt aangemerkt maar wel op de niet 
voorkeurspercelen. Hoe wordt er dan gegund, blijft een inschrijver wel de 
nummer 1 van de niet voorkeurspercelen?  

Dit punt is nader benoemd in het 
programma van eisen en wordt uitgewerkt 
in de bestekfase. 

202 Onder het kopje 'Provincies' in hoofdstuk 2 wordt de lijn Groningen-
Delfzijl niet genoemd. 

Wordt aangepast. 

203 Ambtelijk gezien is er behoefte aan een aanspreekpunt voor lokale 
aangelegenheden zoals die op dit moment wordt vervuld bij o.a. het 
leerlingenvervoer en Wmo vervoer (Noord Groningen). 

Is onderdeel van het takenpakket van team 
Publiek Vervoer. 

204 Er staat beschreven dat de vervoersgrenzen 'open' worden gesteld. Wij 
zien dit als een zeer positieve ontwikkeling. Echter dient er wel aandacht 
te worden besteed aan de samenwerking tussen de vervoerders. (in het 
gesprek kwam naar voren dat dit gaat gebeuren). 

Mee eens. Dit wordt uitgewerkt in de 
bestekfase. 

205 Er wordt beschreven dat Wmo pashouders ook met het openbaar vervoer 
kunnen via hubs als dat mogelijk is. Er is ambtelijk nog twijfel aan de 
uitvoerbaarheid hiervan. Niet iedereen kan met het ov. Voor inwoners die 
dit niet kunnen, willen we de mogelijkheid bieden om met het Wmo 
vervoer te verplaatsen. 

Uiteraard. De indicatiestelling blijft ook een 
gemeentelijke aangelegenheid.  

206 Het verzoek is om voor de gemeente Bellingwedde ook een hub op te 
nemen (zie bijlage 4 in het bijlagenboek). 

Dit verzoek zal worden doorgegeven aan 
de werkgroep hubs. 

207 In uw concept programma van eisen voor publiek vervoer missen wij het 
zittend ziekenvervoer. 
Het zittend ziekenvervoer wordt geïndiceerd en betaald door 
zorgverzekeraars. 
Dit betreft o.a. planbaar reizen naar bestralings- en dialysecentra. 
Heeft U het zittend ziekenvervoer bewust weggelaten ? 
 

Het Zittend Ziekenvervoer is, mede gelet 
op de aard van het vervoer, bewust 
weggelaten. Voor zover de patiënt dit niet 
bezwaarlijk vindt en de contracten van 
zorgverzekeraars dit toestaat, kan deze 
vorm van vervoer wel gecombineerd 
worden met publiek vervoer. Dit past in de 
doorontwikkeling van publiek vervoer. 

208 Het is ons niet duidelijk wanneer we kunnen spreken van het halen van 
gestelde doelen. Aan welke criteria moet dan voldaan zijn. 
 

In de documenten die ten grondslag liggen 
aan het Project Publiek Vervoer zijn diverse 
doelen benoemd. Daarnaast kunnen de 
diverse percelen eigen doelen worden 
gesteld. In algemene zin kan gesteld 
worden dat de opzet geslaagd is indien de 
samenwerking van opdrachtgevers en 
opdrachtnemers geleid heeft tot 
kostenvermindering, vermindering van het 
gebruik van het doelgroepenvervoer (en 
toename gebruik regulier OV) en 
verduurzaming. De stuurgroep Publiek 
Vervoer bewaakt hierin de grote lijn. 

209 Wij vinden dat partijen volledig aan de eisen die we stellen moeten 
voldoen, anders komen ze niet in aanmerking voor een contract. 
 

Indien partijen niet voldoen aan de in het 
bestek benoemde eisen, zal dit leiden tot 
uitsluiting van deelname aan de 
aanbesteding. 

210 Het onderbrengen van publiek vervoer bij het OV-bureau lijkt ons een 
betere optie dan het oprichten van een nieuwe entiteit. De kosten zouden 
daarbij afgestemd kunnen worden omdat de organisatie overgaat van een 
ontwikkel-organisatie in een meer beheersmatige organisatie en het 
takenpakket dus wijzigt. 

Ter kennisname. 
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211 Eenduidige betaalsystemen 
In het document (blz. 7) is opgenomen dat voor OV en doelgroepenvervoer 
afwijkende betaalsystemen gelden, terwijl reizigers behoefte hebben aan 
uniformiteit. Er wordt niet gekozen de OV chipcard als verplicht 
betaalsysteem voor te schrijven, maar e.e.a. af te laten hangen van 
bestaande systemen en toekomstige ontwikkelingen.  
Sociale partners zijn het daarmee eens. Gelet op recente ontwikkelingen 
met anders betalen in het OV is het verstandig aan te sluiten bij 
toekomstige ontwikkelingen. Het OV heeft de kilometer als basis voor het 
reizigerstarief, terwijl voor de basis voor de systemen in het 
doelgroepenvervoer vaak zones worden gehanteerd. Om gedurende de 
looptijd van ‘Publiek Vervoer’ een overgang naar een eenduidig 
betaalsysteem mogelijk te maken zou het wellicht een idee kunnen zijn 
voor het doelgroepenvervoer uit te gaan van de verrekeneenheid van een 
kilometer. 

De wijze van verrekening zal verder 
worden uitgewerkt in het bestek. In het 
nieuwe bestek zal de zone-verrekening in 
ieder geval niet terugkeren. 

212 Ontwikkelopdracht 
In het document (blz. 13) is opgenomen dat doorontwikkeling gewenst is 
en daarom flexibiliteit in de overeenkomsten. En dat er wijzigingen te 
verwachten zijn in de wijze van vervoer en het volume. Overwogen wordt 
om jaarlijks gemaximaliseerde aanpassingen van krimp of groei in de 
omvang van de overeenkomsten. 
Sociale partners pleiten voor een eerlijke risicoverdeling. Begrijpelijk dat 
er behoefte is aan flexibiliteit en doorontwikkeling, dat biedt ook ruimte 
voor een vervoerder om mee te innoveren. Maar voorkomen moet 
worden dat alle risico’s van (grote) wijzigingen bij de vervoerder terecht 
komen. Een jaarlijkse maximalisering kan bijdragen aan een eerlijke 
risicoverdeling, mits deze zodanig is dat niet meer dan 10% in groei of 
afname als ondernemersrisico wordt gezien. 

In de aanbesteding wordt duidelijk ingezet 
op een model van samenwerking. In dit 
kader kan dan ook worden gekeken naar 
een maximalisatie van krimp en groei. Het 
uiteindelijke percentage zal worden 
vastgelegd in het bestek. 
 

213 Bundeling van vervoersvormen 
In het document (blz. 13) is opgenomen dat het combineren van 
verschillende opdrachten in een voertuig is toegestaan. 
In het kader van efficiënt gebruik van voertuigen juichen sociale partners 
dit toe. Partijen gaan er van uit dat een vervoerder die een perceel 
gegund krijgt, niet alleen de gegunde vervoersvormen kan combineren, 
maar ook met eventueel eigen vervoer (uiteraard binnen de kaders die 
het bestek aan het vervoer stelt). 

Dit is correct. 

214 Vervoersvormen in de aanbesteding 
In het document (blz. 14) is opgenomen welke vervoersvormen worden 
geïntegreerd in publiek vervoer. 
In de gedachtegang van het programma van eisen zou het ‘aanvullend 
lijngebonden vervoer, vaste ritten uitgevoerd met kleinere voertuigen’ 
ook onderdeel kunnen zijn van het nieuwe systeem. Passend qua karakter 
en door het vergroten van het volume meer mogelijkheden tot efficiency.  
In het document (blz. 14) is opgenomen dat de vervoerders ook 
verantwoordelijk worden voor facilitering van het lokaal vervoer en het 
vrijwilligersvervoer. 
Om te voorkomen dat de inzet van vrijwilligers tot oneerlijke concurrentie 
leidt, verdringing van arbeidsplaatsen of een slechtere kwaliteit en 
veiligheid van het vervoer van kwetsbare groepen zijn sociale partners 
geen voorstander van de inzet van vrijwilligers. 

Ter kennisname. 

215 Samenwerken vervoerders, één aanspreekpunt en perceel overschrijdend 
vervoer. 
In het document (blz. 6) komt aan bod dat de reiziger één aanspreekpunt 
moet hebben, die aanspreekpunt is voor de regie voor de gehele reis. In 
het document (blz. 17) komt ook aan de orde dat gestuurd zal worden op 
het voorkomen van lege ritten door het stimuleren van onderlinge uitruil 
van passagiers.  
In het programma van eisen komt niet nader uitgewerkt terug hoe de 
opdrachtgever dit voor zich ziet. In hoeverre vindt er sturing plaats of 
wordt de verdere invulling aan de vervoerders die de percelen straks 
gegund krijgen over gelaten ? Een mogelijkheid om de samenwerking te 
bevorderen zou kunnen zijn om middels een overkoepelende database 

Wordt uitgewerkt in de bestekfase. 
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inzicht te geven in ritaanvragen. Bij het landelijk Valys vervoer wordt door 
vervoerders met een site gewerkt, waar zij hun ritten aan kunnen melden 
om zo in overleg met collega’s te bepalen of van elkaar ritten zijn over te 
nemen, om lege km ‘s te voorkomen. 

216 Beheer van de overeenkomsten 
In het document (blz. 19-21) komt terug dat er een kleine 
uitvoeringsorganisatie komt die namens de verschillende gemeenten en 
provincies diverse beheerstaken krijgt. Er wordt (nog) niet gekozen voor 
een aparte regiecentrale.  
Sociale partners ondersteunen de inrichting van een beheersorganisatie. 
Daarmee wordt kennis t.a.v. vervoer, de uitvoering en het aanbesteden 
beter geborgd en is ook voldoende tijd en aandacht voor het 
noodzakelijke contractmanagement. Sociale partners zijn blij met de 
keuze om geen aparte regiecentrale in te richten. De argumenten die in 
het PvE terugkomen om geen regiecentrale op te zetten zijn terecht en 
naar onze mening nog niet uitputtend. Wat sociale partners betreft zullen 
deze ook over 3 jaar onverkort nog gelden. 

Ter kennisname. 

217 Personeel 
In het document (blz. 21) worden enkele eisen t.a.v. het personeel 
opgenomen. Ook wordt ingegaan op de OPOV-regeling die in de CAO 
taxivervoer is opgenomen. 
Sociale partners pleiten er voor in het bestek de eis op te nemen dat de 
vervoerder moet beschikken over het kwaliteitskeurmerk TX-keur. 
Daarmee wordt gewaarborgd dat het (rijdend) personeel over alle 
gevraagde en gewenste vaardigheden beschikt om het ‘Publiek Vervoer’ 
kwalitatief goed uit te voeren.  
Positief dat in het document is opgenomen dat opdrachtgevers van 
mening zijn dat de voorkeur uit gaat naar zoveel mogelijk het bestaand 
personeel over laten gaan naar een eventuele nieuwe vervoerder. Zie 
tevens bijgevoegd document met beoordelingscriteria op dit punt. 

De eis van het kwaliteitskeurmerk zal in het 
bestek worden opgenomen. De 
opdrachtgevers hebben de uitdrukkelijke 
aandacht voor (de bestaande) 
werkgelegenheid. 

218 Duurzaamheid 
In het document komt op meerdere plekken terug dat duurzaamheid 
belangrijk is, dat de vervoerder daar een plan voor moet aanleveren en 
dat er in het bestek bepaalde eisen of wensen zullen worden opgenomen. 
Sociale partners geven graag de volgende overwegingen mee bij de 
verdere uitwerking hiervan. Van belang is om stil te staan bij 
consequenties van bepaalde eisen. Wat betekent het t.a.v. de kosten van 
vervoer, investeringen door vervoerders en terugverdientijd ? 
Voorschriften rondom duurzaamheid verhogen al snel de kosten, dat ten 
koste zal gaan van het aantal reizigerskilometers. 
Mocht het bestek extra duurzaamheidsvereisten bevatten, dan is het wat 
sociale partners betreft belangrijk dat er een duidelijke relatie is tussen de 
duur van het contract en de terugverdientijd van de extra investeringen 
die vervoerders moeten doen. En dat de benodigde infrastructuur (denk 
bijvoorbeeld aan voldoende vulpunten) voor aanvang van het vervoer 
gerealiseerd is. Ook verdient het aanbeveling om de invulling van wat 
duurzaam is voldoende ruim te omschrijven, zodat een vervoerder hier 
zelf invulling aan kan geven. 

In de contractduur is hier rekening mee 
gehouden, dit punt heeft expliciet 
aandacht gekregen in de bespreking met 
de huidige vervoerders. Per perceel 
kunnen de eisen rondom duurzaamheid 
verschillen Wordt uitgewerkt in de 
bestekfase.  

219 Afrekensystematiek 
In het document is nog geen nadere aanduiding gegeven van de 
systematiek. Opdrachtgever vroeg met name input vanuit de branche op 
dit aspect. 
Ten algemene zou een afrekensystematiek zoveel mogelijk aan moeten 
sluiten bij de kostenopbouw van een vervoerder. Gezien het 
vernieuwende en innovatieve karakter van het programma van eisen 
hebben wij op dit moment nog geen pasklaar en gedragen advies voor de 
gewenste afrekensystematiek. Gezien de tijdsplanning op bladzijde 28 
hopen wij dat er nog enige tijd is om hier op een later tijdstip op terug te 
kunnen komen. 
Voor het Wmo-vervoer is het (naar verwachting) vanaf 2017 verplicht dat 
in het bestek de minimale kostprijs per eenheid wordt opgenomen. 
Sociale partners zijn voorstander van het opnemen van een reële 

Wordt uitgewerkt in de bestekfase. In de 
aanbesteding wordt rekening gehouden 
met de huidige tekst van de Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB). 
Opdrachtgevers wensen een reële prijs te 
bieden voor de opdracht.  
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bandbreedte, bestaande uit een minimum en een maximum tarief 
waarbinnen de vervoerder met zijn bieding dient te blijven. 

220 Social return 
In het document (blz. 27) is opgenomen dat er eerder een overschot dan 
een tekort aan personeel is. Toch zal Social Return worden opgenomen, 
maar wel via maatwerkafspraken met opdrachtnemers. 
Sociale partners vinden verdringing van werkgelegenheid door Social 
Return niet wenselijk en maatschappelijk niet verantwoord, om redenen 
die in het programma van eisen ook worden genoemd. In het kader van 
het verlenen van bijvoorbeeld extra service c.q. ondersteuning aan 
kwetsbare doelgroepen en in het kader van kwaliteitsbeheer kunnen 
additionele functies worden opgenomen met als doel om mensen 
werkervaring op te laten doen en te laten doorstromen naar een reguliere 
arbeidsplaats. In het op te stellen bestek zou de inschrijvers kunnen 
worden gevraagd hiervoor plannen in hun bieding op te nemen. Zie 
tevens bijgevoegd document met beoordelingscriteria op dit punt. 

De paragraaf social return wordt 
herschreven in het programma van eisen. 
De uitwerking van social return wordt 
verder uitgewerkt in de bestekfase en kan 
per perceel verschillen, waarbij expliciet 
aandacht wordt besteed aan het 
voorkomen van verdringing van bestaand 
personeel. 

221 Gunningsprocedure 
In het document (blz. 27) staat dat gunning plaatsvindt aan de inschrijver 
die de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft. 
Sociale partners vinden dat naast prijs kwaliteit een belangrijke rol moet 
spelen. Bij de definitieve gunning zou kwaliteit dan ook voor minimaal 
60% mee moeten wegen. 

In de aanbesteding gaan we uit van 
kwalitatief goede aanbiedingen, gericht op 
doorontwikkeling. Kwaliteit is dan ook een 
basisvereiste. De verhouding prijs-kwaliteit 
is nog niet vastgesteld, maar komt terug in 
de bestekfase.  

222 Planning 
In het document (blz. 28) is de planning opgenomen. Definitieve gunning is 
op 28 juli 2017, waarna het vervoer resp. op 1 januari 2018 en 1 augustus 
2018 moet starten. 
Gelet op de argumenten die in het document met beoordelingscriteria 
zijn opgenomen, zijn sociale partners van mening dat er minimaal 6 
maanden zou moeten zitten tussen het moment van definitieve gunning 
en start van het vervoer. Voor het leerlingenvervoer wordt dat in de 
opgenomen planning gehaald, maar voor het andere vervoer niet. 

Ter kennisname. 

223 Looptijd 
In het document (blz. 28) staat de mogelijkheid van een eenzijdige 
verlenging van twee termijnen van twee jaar. 
Sociale partners geven u graag als aanbeveling mee om eenzijdig te 
wijzigen in tweezijdig. Indien er zich omstandigheden voordoen dat de 
vervoerder niet meer aan de gestelde condities kan voldoen (zie ook het 
gestelde in 7.6.2) is dat voor alle partijen, zeker gezien de wens om het 
vervoersysteem verder te ontwikkelen, beter. 

Opdrachtgevers zijn bewust uitgegaan van 
een eenzijdige verlenging. Indien een partij 
niet langer kan voldoen aan de gestelde 
eisen, zal niet worden besloten tot 
verlenging. 
 

224 Tussentijdse wijziging en beëindiging 
In het document (blz. 29) staat dat overeenkomst tussentijds gewijzigd of 
beëindigd kan worden. 
Sociale partners vragen zich af hoe deze bepaling geformuleerd zal 
worden en/of onder welke voorwaarden ? Voorkomen zou moeten 
worden dat een vervoerder heeft geïnvesteerd in bijvoorbeeld personeel 
en materieel en vervolgens een groot risico loopt dat de overeenkomst 
tussentijds wordt beëindigd of substantieel wordt gewijzigd. 

Tussentijdse opzegging of beëindiging zal 
niet zonder zwaarwegende redenen 
geschieden Wordt uitgewerkt in de 
bestekfase. 

225 Compliment voor het stuk dat prima met de screenreader te lezen is. Ter kennisname. 

226 De reden dat mensen gebruik maken van het openbaar vervoer is minder 
interessant dan het feit dat mensen er gebruik van willen of moeten 
maken. Mensen maken zelf wel uit of er voor hen wel of niet een 
alternatief is. 
 

Het openbaar vervoer is een collectieve 
voorziening die principe voorliggend is. 
Indien dit, al dan niet door ondervonden 
beperkingen, niet mogelijk is biedt publiek 
vervoer alternatieve vervoersvormen. 
Gemeentelijk indicatie is daarbij een 
belangrijk sturingsmiddel.  

227 Publiek vervoer gaat naadloos aansluiten op het overige openbaar 
vervoer. Hoe wil men dat garanderen? Immers communicatie tussen de 
voertuigen zal veelal niet mogelijk zijn of misschien alleen maar via de 
CVL. Waarbij wel de voorwaarde geldt dat het publiek vervoer moet 
wachten op het OV, maar omgekeerd niet. Waarom omgekeerd ook niet 
eventjes, met name in de avonduren. Veel streekbussen rijden dan om het 
uur of om de twee uur. 

Communicatie tussen de voertuigen zal 
altijd via de planning/CVL moeten lopen. 
Een beperkte wachtduur van het OV is in 
principe mogelijk, alleen als CVL hiervoor 
toestemming geeft en andere OV-
aansluitingen niet in het gedrang komen.  
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228 Doelgroep: alle gebruikers van het doelgroepenvervoer, begeleiders en 
alle overige inwoners van het gebied. Dus: tante Marie uit Haarlem die op 
bezoek komt, mag niet mee? Die blijft op een hub achter? Onze eis: 
publiek vervoer staat open voor iedereen die dat wil. 

Publiek vervoer staat inderdaad open voor 
iedereen.  

229 Omdat er onderweg het nodige mis kan gaan, moet er een app komen die 
reizigers een alternatief aanbiedt. We realiseren ons dat niet iedereen 
een smartphone heeft, maar een deel van de problemen kunnen hier mee 
worden opgevangen. 

Dit onderdeel zal worden meegenomen 
naar de fase van doorontwikkeling. 

230 Eenduidigheid van het systeem. Het moet voor de reiziger niet onnodig 
moeilijk worden om het systeem te snappen, noch aan de nodige 
informatie te komen. Verplichte aansluiting bij OV9292 of een 
vergelijkbaar systeem. 

Het op een juiste en eenduidige wijze 
verkrijgen en eenduidig bundelen van alle 
informatie van alle vervoersconcepten in 
het gebied Groningen Drenthe is een van 
de uitdagingen. Verplichte aansluiting bij 
een OV-reisinformatiesysteem zal worden 
onderzocht in de bestekfase. 

231 Een klankbordgroep moet daadwerkelijk invloed kunnen uit oefenen en 
niet fungeren als excuustruus. 
 

Correct. Er is een afspraak over de bijdrage 
in de bestekfase. 

232 Onafhankelijke klachtencommissie is een must, die reiziger moet de 
volgende keer weer in diezelfde taxi. 

Dit is opgenomen in het voorstel. 

233 Het spreekt vanzelf dat de kwaliteitseisen de basiseisen zijn. In het bestek worden eisen gesteld aan 
kwaliteit, uit te werken in de bestekfase. 

234 Aankomstgarantie spreekt vanzelf, aansluitingen op overig OV moeten 
worden gehaald. En hebben voorrang boven reizigers die een andere 
bestemming hebben. 

De vervoerder dient in de planning 
rekening te houden met de maximale reis-
en omrijdtijd van alle passagiers. 
Aankomstgarantie is een duidelijk 
aandachtspunt waarop de vervoerders 
bevraagd kunnen worden. Wordt 
uitgewerkt in de bestekfase. 

235 OVC wordt niet verplicht voorgeschreven, want de apparatuur is duur 
(handheld is 1500 euro). Maar het moet niet zo zijn dat reizigers alleen 
maar van het publiek vervoer gebruik kunnen maken als ze zich een dure 
smartphone aanschaffen. Wentel de problemen niet af op de reiziger. 

Oplossingen voor het betaalsysteem 
moeten gangbaar zijn voor alle passagiers. 
Wordt afgewogen in de bestekfase. 

236 Privacy gewaarborgd: dat lijkt me niet meer als vanzelfsprekend. Ter kennisname. Dit punt wordt uitgewerkt 
in de bestekfase. 

237 Met de huidige technische mogelijkheden zou het mogelijk moeten zijn 
de vooraanmeldtijd van een uur terug te brengen. 

Wordt afgewogen in de bestekfase. 

238 Wij zijn van mening dat de begeleiderspas geldig moet zijn in het publiek 
vervoer, immers die is Europawijd geldig in alle vormen van vervoer. 
 

Voor wat betreft zaken als begeleiders-
passen, maar ook specifieke indicaties 
worden in het vervolgtraject nog afspraken 
gemaakt. 

239 Hou rekening met anderhalf miljoen laaggeletterden in Nederland die 
verhoudingsgewijs veel gebruik maken van het OV. Hoe krijg je de juiste 
informatie bij hen? En daarom is juist die eenduidigheid zo belangrijk. 

In het communicatietraject wordt hiermee 
rekening gehouden. 

240 Onze angst: dat er een grote kloof gaat gapen tussen het huidige OV, het 
publiek vervoer en het kleinschalig OV. En dat terwijl die reiziger het zou 
moeten zien en ervaren als een samenhangend geheel. Daarom zijn we er 
ook helemaal niet blij mee dat je niet met de OVC kunt betalen. 

Ter kennisname. Door de samenwerking 
wordt de kloof, voor zover aanwezig, 
eerder gedicht. 

241 Medio 2014 hebben de Noord-Groninger gemeenten besloten om het 
leerlingen-, Wmo- en regiotaxivervoer bij de start van de nieuwe 
concessie, onder voorwaarden, op groengas te laten rijden. Belangrijkste 
voorwaarden is dat er een minimaal aantal groengas vulpunten zijn. Om 
de invulling daarvan te stimuleren, heeft de provincie Groningen in april 
2015 een aanbesteding gehouden voor de realisatie van de gevraagde 
vulpunten. De gunning heeft plaatsgevonden en de uitrol vindt op dit 
moment plaats. In het concept programma van eisen zien wij hier weinig 
van terug. In hoeverre anticipeert u in het definitieve PvE op het genomen 
besluit en de daarop gebaseerde aanbesteding/gunning/uitrol van nieuwe 
groengasvulpunten? 

Per perceel worden de eisen nader 
uitgewerkt in het bestek. Indien er 
mogelijkheden bestaan in de regio’s voor 
verduurzaming, dan vormt dit een duidelijk 
aandachtspunt. 
 

242 Bij uw aanbesteding zal er rekening gehouden worden met de 
duurzaamheidscriteria en -doelstellingen van de deelnemende 
gemeenten en waar mogelijk zullen de duurzaamheidscriteria worden 

Dit punt zal worden meegenomen als 
bespreekpunt met de gemeenten in de 
voorbereiding van het bestek. 
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omgezet in eisen of wensen. Rijkswaterstaat Leefomgeving adviseert om 
duurzaamheid minimaal 20% in de gunning mee te laten wegen. Op het 
moment dat u kiest voor wensen, bent u dan bereid de invulling van de 
wensen te honoreren met extra gunningspunten én dit voor minimaal 
20% in de totale gunning mee te laten wegen? 

243 Ten aanzien van het gunningsaspect adviseren wij een systematiek toe te 
passen waarbij de inschrijver zelf kan bepalen welk percentage aan 
schonere voertuigen hij wenst in te zetten én op welk moment. Als 
voorbeeld hebben wij bijgevoegd een systematiek die heden ten dagen 
door veel aanbestedende diensten wordt gebruikt. Hierbij laat u de 
vrijheid aan taxibedrijven om te bepalen hoeveel en op welk moment zij 
duurzamere voertuigen wensen in te zetten. In hoeverre bent u bereid 
deze systematiek in uw definitief programma van eisen mee te nemen? 

Dit punt zal worden meegenomen als 
bespreekpunt met de gemeenten en het 
OV bureau in de voorbereiding van het 
bestek. 

244 Voor (minimale) milieu- en duurzaamheidscriteria wordt in veel 
bestekken verwezen naar de criteriadocumenten duurzaam inkopen 
leerlingenvervoer en vraagafhankelijk vervoer, oktober 2011. Deze 
documenten zijn verouderd en op de website wordt verwezen naar de 
criteriadocumenten voor Transportdiensten. Wij kunnen u melden dat de 
criteriadocumenten voor leerlingenvervoer recentelijk in opdracht van 
het Ministerie van I&M zijn gereviseerd. Nog vóór het eind van dit jaar zal 
er een nieuwe versie worden gepubliceerd. In hoeverre gaat u gebruik 
maken van de criteriadocumenten duurzaam inkopen?  

Bij de uitwerking in de bestekfase zal 
aandacht zijn voor de nieuwe 
criteriadocumenten. 

245 Betreft: Pilots stadsbus Meppel, Assen en Hoogeveen in relatie tot 
programma van eisen aanbesteding publiek vervoer Groningen en 
Drenthe. 
Randvoorwaarden voor de doorontwikkeling van de pilots in reguliere 
stadsbusdiensten: 
1. Essentieel is dat de jaarlijkse bijdragen van het OV-bureau beschikbaar 
blijven voor de stadsbussen, naast de eigen bijdragen door de 
gemeenten. 
Uitgangspunten voor de aanbesteding publiek vervoer: 
1. de vervoerder(s) nemen de dienstregelingen over die eind 2017 
draaien; 
2. dit onder voorbehoud van besluitvorming door de betreffende 
gemeentebesturen; 
3. er is ruimte voor doorontwikkeling; 
4. de risico’s worden mede door de vervoerder(s) gedragen; 
5. tussentijdse ontbinding van de overeenkomst over de stadsbussen is 
mogelijk. 

Wordt rekening mee gehouden bij de 
volgende fase. Wanneer in overleg met de 
betreffende gemeenten zal worden 
vastgesteld op welke wijze deze pilots 
worden opgenomen in het bestek. 
 

246 Graag een voorstel voor een bestuurlijke gemeentelijke afweging over 
wel of niet slagen van de aanbesteding: welke criteria en welk moment? 
Dit tegen de achtergrond van de hoge ambities. 

Na beoordeling van de offertes volgt een 
voorstel waarin de afwegingen worden 
toegelicht. Dan besluiten de percelen en 
het OV-bureau zelfstandig om al dan niet 
te gunnen. Kanttekening is dat dit dient te 
gebeuren binnen de kaders van de dan 
lopende aanbesteding. 

247 Wat als de aanbesteding niet slaagt? Wat is plan B? Indien de aanbesteding niet het gewenste 
resultaat geeft, dan kan de aanbestedende 
dienst in beginsel besluiten om niet te 
gunnen en het perceel opnieuw aan te 
besteden. 

248 Wat als gemeenten voor 1 februari besluiten niet mee te doen in publiek 
vervoer? Wat is dan het plan B voor die gemeenten? 

Inden deze situatie zich per genoemde 
datum voordoet, dan zal bestuurlijk 
worden besproken. In principe dienen deze 
gemeenten dan zelf nieuwe contracten af 
te sluiten met vervoerders voor Wmo-
vervoer en leerlingenvervoer. Dit is in 
principe nog haalbaar vanaf 1 februari 
2017. 

249 Blijft het beleid rond doelgroepenvervoer bij de gemeenten, bijv. 
opstapplaatsen leerlingen? 

Dat is correct. 

250 Wat is het voorstel voor de afspraken over de provinciegrenzen heen? Binnen Groningen en Drenthe is de 
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systematiek van Publiek Vervoer van 
kracht. Waar mogelijk worden soortgelijke 
afspraken gemaakt met de gemeenten in 
Friesland en Overijssel. De uitwerking 
hiervan hangt mede af van de contracten 
die gelden in de betreffende gebieden. 

251 Wat als er gemeenten zijn die niet meedoen in de aanbesteding? Zijn er 
signalen van dit risico? 

Er zijn op dit moment geen concrete 
signalen. 

252 Hoe worden de geldstromen verdeeld over Drenthe en Groningen? Wat 
als er relatief meer initiatieven in Groningen zijn, loopt Drenthe dan een 
risico? 

Overheden blijven verantwoordelijk voor 
hun eigen beleid en daarbij horende 
financiën. Voor het OV deel hebben de 
provincies en de stad Groningen dit 
gemandateerd aan het OV-bureau. 

253 Welke risico’s zijn er voor bestaande initiatieven, zoals buurtbus en 
stadsbus? Als afzonderlijke gemeenten willen we blijvende ondersteuning 
hiervoor vanuit het OVB zonder dat de initiatieven ter discussie komen in 
een groter verband. 

De huidige ondersteuning van het OV- 
bureau hierin blijft. Er is een status quo 
voorgesteld voor een periode van twee 
jaar. Of ook de betreffende gemeenten en 
beide provincies dit blijven ondersteunen is 
nu nog niet duidelijk. 

254 We dringen er sterk op aan geen aparte entiteit op te zetten maar aan te 
sluiten bij het OV-bureau. Gemeenten moeten wel bestuurlijke invloed 
blijven houden, dus niet sturing op publiek vervoer door provincies en 
gemeente Groningen (zoals bij OV). Graag uw reactie. 

Team is een samenwerkingsverband van 35 
gemeenten en 2 provincies en het OV-
bureau. Het voorstel is om dit te regelen 
via een dienstverleningsovereenkomst. Het 
team kan ondergebracht worden in/bij de 
organisatie van OV-bureau maar dat kan 
ook bij een gemeente (onderdeel van 
verder uitwerking). De bestuurlijke borging 
wordt beschreven in de notitie 
“samenwerkingsmodel Publiek Vervoer 
Groningen Drenthe”. Door de omvang van 
het doelgroepenvervoer in publiek vervoer 
is er uiteraard volop sturing door de 
gemeenten mogelijk. 

255 Wat gebeurt er met middelen van het OV-bureau als er een initiatief dat 
het OV-bureau ondersteunt wegvalt? 

In principe blijven de middelen ter 
beschikking voor andere of nieuwe 
initiatieven. Dit wordt ter advisering 
ingebracht bij team publiek Vervoer en zo 
nodig besproken in de stuurgroep. Daarna 
neemt het OV-bureau in overleg met 
betrokkenen een besluit.  

256 Wie gaat straks het contract aan met de vervoerder? Welke keuzes heb je 
als gemeenten hierin? 

Het contract zal in beginsel per gemeente 
per perceel worden aangegaan met de 
vervoerder. Het staat gemeenten vrij om 
dit anders in te richten bijvoorbeeld 
middels mandatering. 
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3 Mondelinge reacties 

Tijdens de meespreekperiode zijn diverse bijeenkomsten geweest. Hieronder is een overzicht aangegeven. 

Daarnaast zijn nog tal van bilaterale gesprekken geweest. 

 

september 

1 sept Werkgroepen Groningen en Drenthe 

1 sept Klankbordgroep reizigers 

5 sept VVB Groningen (informerend) 

27 sept Vervoerders; marktinformatiebijeenkomst 

oktober 

4 okt Inkopers gemeenten 

5 okt Raad- en statenleden  

6 okt Raad en statenleden 

10 okt PO zorg regio Groningen Noord west) 

10 okt Inloopspreekuur klankbordgroep 

10 okt Adviesraden regio Zuid- Oost Drenthe 

11 okt  Inloopspreekuur klankbordgroep 

13 okt Conferentie Anders Bereikbaar 

13 okt  PO CVV regio Groningen Noord 

25 okt Verenigingen Buurtbussen 

25 okt Vervoerders; 2e marktinformatiebijeenkomst 

28 okt Pho regio Zuid west Drenthe 

 

Alle overleggen en gesprekken leverden ook input op voor verbeteringen van het concept. In de tabel hieronder zijn 

samenvattend onderwerpen benoemd die naar voren kwamen. 

 

Tabel 2 

mondelinge reacties presentaties bestuurders 

Nr. Vraag bestuurders Antwoord 

1 Portefeuillehouders moeten hun colleges en 
raden overtuigen van de duidelijke 
meerwaarde om mee te doen met Publiek 
Vervoer. Deze baten zijn in het concept PvE 
nog onvoldoende duidelijk. Ook de resultaten 
van pilots lijken niet meegenomen. Hoe gaan 
deze baten inzichtelijk gemaakt worden? 

Er wordt een businesscase toegevoegd aan het voorstel. Hierin 
worden de financiële kosten en baten verduidelijkt. Resultaten van 
pilots zijn verwerkt in de uitgangspunten voor innovaties die in het 
programma van eisen zijn opgenomen. 

2 Welke speelruimte hebben gemeenten straks 
nog voor een eigen invulling? 

Gemeenten zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het beleid ten 
aanzien van het doelgroepenvervoer. Dit geldt ook voor de indicatie 
van hun inwoners. Ook blijven zij verantwoordelijk voor hun eigen 
budgetten, de keuzes die ze daarin in maken en dus de kosten die ze 
moeten betalen voor het vervoer van hun geïndiceerde inwoners. 
 
Daarnaast kunnen gemeenten zelfstandig of in samenwerking met 
andere gemeenten bepalen welke innovaties en doorontwikkelingen 
zij vooraf (dus in het bestek) of gedurende het contract 
(doorontwikkeling) willen doorvoeren. Specifieke eisen ten aanzien 
van bijvoorbeeld duurzaamheid en SROI kunnen per regio wel 
verschillend zijn. 
 
Uitgangspunten van de samenwerking in Publiek Vervoer zijn: 
Samenwerking moet leiden tot efficiency en synergie. Dit betekent 
bijvoorbeeld lagere kosten door het grensoverschrijdend vervoer goed 
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te regelen en bundeling van beheer en ontwikkeltaken in een 
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. 

3 Hoe wordt het ontschotten tussen 
verschillende budgetten bewerkstelligt? 

Publiek Vervoer gaat geen budgetten bijeenvoegen. Publiek Vervoer is 
een integratie tussen verschillende vormen van vervoer die vanuit 
verschillende budgetten betaald worden. Elke overheid is en blijft 
verantwoordelijk voor de eigen budgetten. Publiek vervoer gaat er wel 
voor zorgen dat de rekening van de vervoerders dusdanig 
gespecificeerd wordt dat direct inzichtelijk is welke opdrachtgever 
welke kosten heeft gemaakt en voor welke doelgroep (Wmo, LLV en 
OV). Dit garandeert een juiste allocatie van de kosten. Publiek vervoer 
toetst toedeling van deze kosten op basis van onderliggende data die 
zij als onderdeel van de MARAP’s zal eisen. 

4 Vervoer naar dagbesteding is vooralsnog niet 
meegenomen. Zou dit voor bepaalde 
gemeenten nog wel mogelijk zijn? 

Dit vervoer wordt nu door de gemeenten ingekocht bij de 
zorginstellingen die gecontracteerd zijn om dagbesteding te bieden. 
Deze zorginstellingen combineren dat vervoer met de andere cliënten 
die ook deelnemen aan de dagbesteding. Veel zorgaanbieders kopen 
vervoer in bij taxibedrijven, maar soms organiseert de zorginstelling 
zelf het vervoer met vrijwilligers of met beroepskrachten. 
Vanwege de complexiteit en doorlopende contracten is dit nu niet 
meegenomen. Indien er lokaal mogelijkheden zijn en gemeenten 
kunnen aangeven wat ze precies willen is dit wellicht in te passen. 

5 Punt van zorg blijft of er wel voldoende 
gekeken wordt naar positie kleinere (wel 
gecertificeerde) vervoersbedrijven. 
In Friesland (Fryslân) is in de Stellingwerven en 
Heerenveen in ieder geval het 
maatwerkvervoer nog steeds zo geregeld dat 
de klant zelf een vervoerder kan contracteren 
en dat dat niet via een centrale gaat. 
Functioneert blijkbaar naar ieders 
tevredenheid. 
Zorg is hier dat er aanbesteed gaat worden 
voor totaal over al de 35 gemeenten en dat 
daardoor de grotere bedrijven onderaannemer 
kunnen worden van grote landelijke 
vervoerders en de kleinere zo-wie-zo geen 
partij zijn. 

Het nadeel van het systeem waar naar wordt verwezen is dat het 
aantal opdrachten erg versnipperd wordt uitgezet. Door meerdere 
Opdrachtnemers in één perceel te laten rijden of de percelen in mini-
percelen verlies je de mogelijkheid tot efficiëntie in het vervoer. 
Daarbij werkt dit ook door in het contractbeheer. Hoe meer 
opdrachtnemers, hoe meer werk voor contractbeheer. Verzwaring van 
het administratief proces dus. We kiezen nu duidelijk voor maximale 
benutting van het vervoerspotentieel in een perceel, waarbij zelfs 
over de perceelgrenzen wordt gekeken. Dit geeft meer dichtheid in de 
vervoerstroom, drukt de kosten en is daarmee beter in 
milieutechnisch en financieel opzicht voor opdrachtnemers en 
opdrachtgevers het beste. Uiteraard kunnen opdrachtnemers gebruik 
maken van lokale spelers in de vorm van het onder-aannemerschap. 
Een Europese Aanbesteding is voor echt kleine aanbieders niet 
haalbaar qua tijd en kosten. 
 

6 Welke verbinding met de lokale uitvoering 
komt er te liggen inzake de klachtafhandeling 
bij publiek vervoer. 

Publiek vervoer zal als ‘loket’ dienen en in het kader van de 
afhandeling contact hebben met de vervoerders en de opdrachtgever. 
Daarbij wordt d lokale ervaring en kennis zeker ingezet. In de volgende 
fase wordt dit uitgewerkt. 

7 Is er wel voldoende aandacht voor innovatieve 
duurzaamheid. 

In het programma van eisen is aangekondigd dat het bestek hierover 
eisen zal opnemen. In nauw overleg met de opdrachtgevers wordt dit 
in de bestekfase uitgewerkt.  

 

Mondelinge reacties presentaties vervoerders 

Nr. Vraag vervoerders Antwoord 

1 Hoe wordt in programma van eisen /bestek 
geborgd dat er voldoende kansen zijn voor 
lokale -vaak kleinere- taxiondernemers? 

Er wordt uit gegaan van de huidige regio-indeling. Dit betekent ook 
dat er in de aanbesteding 7 percelen komen. Daar liggen dus net zo 
veel kansen en mogelijkheden voor de lokale taxiondernemers als bij 
de vorige aanbesteding. Vervoerders mogen op alle 7 percelen 
inschrijven maar een vervoerder krijgt maximaal 3 percelen gegund. 
Net als in de huidige contracten is onder-aanneming mogelijk. Grote 
bedrijven kunnen zo plaatselijke kleine ondernemers inhuren. 

2 Is de aanbesteding voor vervoerders nog 
commercieel interessant? 

Er zijn gesprekken geweest met de diverse actieve vervoerders. Voor 
de vervoerders is dit een zeer interessante opdracht. De totale 
opdrachtwaarde over de hele looptijd ligt rond de 250 miljoen euro en 
is een hele grote aanbesteding in vervoerland. 
Vervoerders zijn ook blij met de keuze dat de ritplanning integraal 
onderdeel is van de taak van de vervoerder. Zij zien daarin veel 
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optimalisatiemogelijkheden voor zowel de vervoerders als de 
overheden. 
We gaan gedurende de looptijd een traject in van optimalisatie en 
doorontwikkeling. Dit kan ook onzekerheid en risico’s met zich 
meebrengen voor vervoerders. Daarom is het essentieel om aan de 
voorkant (in de bestekfase) zo veel mogelijk transparantie te bieden 
en te vragen aan vervoerders. 

3 Hoe wordt efficiency van de vervoerders en 
samenwerking tussen vervoerders 
afgedwongen? 

Het principe is om de planning door de vervoerders te laten 
plaatsvinden. Dit is onderdeel van hun taak. Er zijn echter ook 
voordelen te behalen bij bijvoorbeeld regiogrensoverschrijdend 
vervoer als vervoerders samenwerken. Om dit af te dwingen worden 
in het bestek enkele eisen o[genomen: 

 samenwerking in bestek vooraf afdwingen door aan te geven 
welke vervoerder grensoverschrijdend vervoer gaat uitvoeren; 

 een transparante wijze van data-uitwisseling tussen vervoerders. 
In het bestek wordt opgenomen dat de vervoerders dienen te 
werken aan realtime datakoppelingen met de systemen en dat de 
kosten van deze koppelingen voor rekening komen van de 
vervoerders; 

 er worden formats en datanormalisatie voorgeschreven waarin 
vervoerders hun managementrapportages en data moeten 
aanleveren aan bureau Publiek Vervoer. Daarmee kan bureau 
Publiek Vervoer invulling geven aan haar taken op het gebied van 
monitoring en doorontwikkeling. De efficiency van de 
vervoerders en de samenwerking wordt continu getoetst. 

Indien gedurende de eerste jaren van het contract blijkt dat de 
efficiency en samenwerking onvoldoende door de vervoerders wordt 
ingevuld kunnen de opdrachtgevers besluiten om na de initiële 
looptijd van 4,5 jaar toch te gaan werken met een aparte regiecentrale 
(dus niet meer bij de vervoerders). Dit betekent dat het contract niet 
verlengd wordt en dat er een nieuwe aanbesteding komt. Een 
dergelijk besluit dient dan voor de zomer 2020 genomen te worden. 

4 Hoe wordt SROI en duurzaamheid geborgd in 
de aanbesteding? 

Er wordt gekeken naar huidige eisen ten aanzien van SROI binnen de 
verschillende gemeenten en provincies. Er komt een aparte 
bijeenkomst met inkopers van de opdrachtgevers waarin afstemming 
plaatsvind welke eisen ten aanzien van SROI worden opgenomen. 

5 Doorontwikkeling vraagt flexibiliteit. Hoe 
wordt dat geregeld in het bestek? 

Flexibiliteit is essentieel, maar houdt risico’s in voor vervoerders. Dit 
betekent dat flexibiliteit geld kost. We willen sommige risico’s bij de 
vervoerder vandaan halen. Zij moeten risico dragen voor de aspecten 
waar zij invloed op uit kunnen oefenen terwijl de overheden risico’s 
moeten dragen voor de aspecten waar zij invloed op hebben. Dit 
betekent dat we in het bestek: 

 goed beschrijven wat we nu weten; 

 aangeven wat we willen bereiken. 
De insteek is om een met de vervoerders een samenwerkingstraject in 
te gaan waar voor zowel vervoerders als voor overheden er 
mogelijkheden zijn om vervoer beter en efficiënter te maken en daar 
de revenuen van te plukken.  

6 Is het combineren van ritten wel mogelijk 
gezien het feit dat er duidelijke regels zijn aan 
de vertrek- en aankomsttijden? 

De spelregels van het vervoersysteem (aanmeldtijden, (om)rijtijden 
etc.) zijn leidend. Het uitgangspunt is om de huidige spelregels te 
hanteren. Maar er liggen wel degelijk mogelijkheden om binnen deze 
spelregels ritten te combineren. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: 

 veel mensen weten al veel langer van te voren dat ze vervoer 
willen bestellen. Biedt deze mogelijkheid dan ook (dit kan op 
verschillende manieren) zodat een vervoerder meer vooraf kan 
plannen; 

 probeer flexibiliteit in te bouwen. Soms is een gegarandeerde 
aankomsttijd noodzakelijk maar is de vertrektijd flexibel en soms 
is een gegarandeerde vertrektijd noodzakelijk maar zijn reizigers 
redelijk flexibel in hun aankomsttijd. Zeker bij de afstemming met 
het reguliere openbaar vervoer op de hubs is dit belangrijk en 
biedt dit mogelijkheden tot het combineren van ritten. 
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7 Wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden 
om te combineren met aangrenzende regio’s 
van andere provincies. Het gaat dan om 
combinaties van vervoer van/naar Overijssel 
en Friesland? 

De contractperiodes in deze percelen lopen anders en ook is het lastig 
om in te breken in bestaande contracten. Dat betekent dat het lastig 
te regelen is. Projectbureau Publiek Vervoer zal met Overijsel en de 
Overijsselse gemeenten gaan overleggen hoe dit zo goed mogelijk 
samen op te pakken. 

8 Welke vervoersvormen/ 
verantwoordelijkheden gaan over van het OV-
bureau naar Publiek Vervoer? 

In de huidige contracten kleinschalig openbaar vervoer zijn door het 
OV-bureau verschillende vervoersystemen opgenomen: 

 Aanvullend lijngebonden openbaar vervoer 
Kleinschalig lijngebonden openbaar vervoer volgens een vaste 
route met een vaste dienstregeling, professionele chauffeurs en 
uitgevoerd met kleinere voertuigen. Dit vervoer wordt per 1 
januari 2018 uit de kleinschalige contracten gehaald en wordt in 
de bestaande openbaar vervoer concessie Groningen Drenthe 
(GD) opgenomen en niet in publiek vervoer. 

 LijnBelBussen 
Vraagafhankelijk lijngebonden openbaar vervoer (LijnBelBussen), 
uitgevoerd door professionele chauffeurs met taxibusjes of taxi’s. 
LijnBelBuslijnen die ook vaste ritten kennen, worden niet 
opgeheven per 1 januari 2018. Deze buslijnen worden 
opgenomen in het bestek publiek vervoer, in ieder geval tot 
2020. 

 Regiotaxi (OV-deel) 
Op bepaalde momenten en bepaalde gebieden dat regulier 
openbaar vervoer niet beschikbaar is, kunnen reizigers zonder 
Wmo-indicatie tegen een speciaal openbaar vervoer Regiotaxi 
tarief gebruik maken van de regionale Regiotaxi. Het OV deel 
Regiotaxi wordt opgenomen in het bestek publiek vervoer. 

 
Het OV-bureau ondersteunt enkele bijzondere vervoersvormen: 

 Facilitering vrijwilligersvervoer 
Lijngebonden vervoer door vrijwilligers, meestal de zogenaamde 
Buurtbussen in verschillende systemen, verdeeld over de zes 
regio’s, inclusief vrijwilligerssystemen in kleinere steden. De 
regiovervoerders (taxiondernemingen die het regiotaxivervoer 
uitvoeren) zorgen voor voertuigen, regelen beheer en 
onderhoud en zorgen voor de opleidingen van vrijwilligers. Dit 
wordt financieel gefaciliteerd door het OV-bureau. 

 Facilitering lokaal vervoer 
De lokale vervoersystemen die in de huidige proeven in Assen, 
Hoogeveen en Meppel met professionele chauffeurs worden 
gereden vallen onder de verantwoording van de betreffende 
gemeenten. Het OV-bureau faciliteert deze lokale 
vervoersystemen. De aanschaf en het onderhoud voertuigen 
worden uitbesteed aan de regiovervoerders. 
 

Facilitering van vrijwilligers- en lokaal vervoer wordt gecontinueerd. 
Het OV-bureau zal de ondersteuning voortzetten. Het beschikbaar 
stellen van de voertuigen door de vervoerders van de verschillende 
percelen wordt opgenomen in het bestek van Publiek Vervoer. Het 
OV-bureau wil in de status quo situatie (2018 en 2019) deze systemen 
handhaven inclusief het beschikbare budget voor de ondersteuning. 

9 Worden ontwikkelingen in het openbaar 
vervoer meegenomen in het programma van 
eisen? 

Afstemming met het openbaar vervoer in een belangrijk onderdeel in 
publiek vervoer. Ketenmobiliteit via hubs, bieden van aankomst- of 
vertrekgarantie, het regelen van voor- en natransport, communicatie 
tussen vervoerders en informatie aan de reizigers worden 
meegenomen in het programma van eisen. 

In het concept programma van eisen worden de huidige pilots in 
Assen, Meppel en Hoogeveen ‘meegenomen’. Dit betekent concreet 
dat de huidige bijdrage/ondersteuning aan deze projecten die nu 
vanuit het OV-bureau komt is beschreven en dat deze wordt 
meegenomen in de aanbesteding publiek vervoer. Deze situatie wordt 
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dan voor 2 jaar bevroren. Het is echter ook noodzakelijk om de 
plannen en het beleid van deze gemeenten ten aanzien van de pilots 
goed inzichtelijk te hebben. In de komende periode worden afspraken 
gepland met deze gemeenten. 

Wanneer er in de toekomst OV lijnen verdwijnen of juist er nieuw 
bijkomen heeft dit waarschijnlijk effect op het gebruik van publiek 
vervoer. Vanuit het standpunt dat iedere overheid verantwoordelijk is 
voor het beleid en financiering van het vervoer zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de kosten van het doelgroepenvervoer en 
provincies (OV-bureau) voor de kosten van het openbaar vervoer 
binnen publiek vervoer. 

10 Wat betekent publiek vervoer voor de 
buurtbus. Komen er bijvoorbeeld mensen met 
een indicatie in de buurtbus en wat betekent 
dit ten aanzien van het type bus?  

De buurtbus is een vrijwilligersorganisatie waarvoor in de 
aanbesteding iets geregeld moet worden voor het ter beschikking 
stellen van bus en het onderhoud daar van. Dit wordt nu geregeld via 
de bestaande contracten kleinschalig vervoer en aangezien dit 
contract afloopt moet daar dus iets voor in het programma van eisen 
geregeld worden. Onder initiatief van het OV-bureau zal gesproken 
gaan worden met de buurtbusverenigingen. 

11 Publiek vervoer is belangrijk voor de 
leefbaarheid in beide provincies. Zijn de 
provincies bereid om de financiering van het 
bureau Publiek Vervoer voor hun rekening te 
nemen? 

Publiek vervoer is een samenwerking van zowel gemeenten als de 
provincies (via het OV-bureau). Dit is een gedeelde 
verantwoordelijkheid en er wordt nog gekeken naar de verdeling van 
de kosten. De provincie kijkt nog of er mogelijkheden zijn vanuit 
Europese gelden. 

12 Is er gezamenlijke PR en communicatie, hoe 
wordt dit georganiseerd en wat is de rol van 
publiek vervoer?  

Gebruikers hebben te kennen gegeven dat zij graag willen dat er één 
duidelijk, eenduidig en helder systeem komt. Daarom ook het 
uitgangspunt om de spelregels van het vervoersysteem voor alle 
regio’s gelijk te houden. 
In de werkzaamheden en taken voor bureau Publiek Vervoer zijn ook 
taken op het gebied van communicatie en PR opgenomen. 

13 In de notitie “samenwerkingsmodel Publiek 
Vervoer Groningen Drenthe” is een 
bestuurlijke borging via een aparte stuurgroep 
voorgesteld. Kan dit niet onder een bestaande 
stuurgroep- / Portefeuillehoudersoverleg / 
Vervoerberaad komen te vallen? 

Dit zou mogelijk kunnen zijn maar de vraag is of het helemaal recht 
doet aan de aard en omvang van het project. We wachten de reacties 
van de gemeenten en provincies af. Wellicht zijn er tussenvormen. 

 




