Aanbesteding Concessie Zuidoost Brabant
Inspraakreacties Ontwerp Programma van Eisen
Toelichting
Wij verzoeken u ten behoeve van een soepele verwerking uw inspraakreacties zoveel mogelijk in onderstaande tabellen in te vullen. In de eerste tabel is ruimte voor algemene / overkoepelende opmerkingen over het Concept
Programma van Eisen. In de tweede tabel kunt u opmerkingen plaatsen die specifiek betrekking hebben op een bepaald hoofdstuk, alinea of bepaling. Indien er onvoldoende ruimte is voor uw inspraakreacties kunt u
desgewenst regels toevoegen aan deze tabellen.
Naam insprekende partij:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond

Algemene reacties
nummer (#)
onderwerp

uw reactie

antwoord provincie

1

Voorzieningenniveau Het PvE gaat uit van een kernnetwerk, alle inschrijvers moeten dit netwerk verplicht aanbieden. Met voorliggend ontwerp PvE kiest de
kernnetwerk
provincie NB er voor om het OV-aanbod op bestaande lijnen waar relatief veel reizigers zitten verder te verhogen ten koste van het OVaanbod op lijnen waar relatief weinig reizigers zitten. Wij willen net als u met de beschikbare OV-middelen zoveel mogelijk reizigers
vervoeren, maar het OV heeft ook de functie om kernen (steden, dorpen en wijken) en voorzieningen bereikbaar te houden. Hier hoort een
goede dekking bij van lijnen en haltes en rijdt het OV met acceptabele frequenties. Het voorliggende kernnetwerk voorziet hier niet in.

2

Mobiliteitsconcessie De provincie wil toegroeien naar een mobiliteitsconcessie, waarin onder andere voor verbindingen met minder vraag innovatieve
vervoersoplossingen worden geboden. Echter lijkt dit PvE in aanloop naar een concessie met een looptijd van 10 jaar toch vooral
traditioneel van opzet; het wordt volledig ingericht op regulier (buurt)busvervoer. Vervoersconcepten als taxidiensten, nieuw in te stellen
innovatieve kleinschalige mobiliteitsoplossingen en bestaande of nieuwe vormen van collectief vraagafhankelijke vervoerssystemen (CVV)
worden uitgesloten van deze concessie. Wij vinden dit geen goede ontwikkeling en pleiten er juist voor om kleinschalige
mobiliteitsoplossingen en vormen van CVV als onderdeel mee te nemen in het kernnetwerk. Hier ligt ook een relatie met het
doelgroepenvervoer, conform landelijk beleid.
Voor Helmond ligt dit extra gevoelig aangezien we juist van mening zijn dat kleinschalige OV mobiliteitsoplossingen, indien mogelijk
geïntegreerd met doelgroepenvervoer, juist voor verschillende wijken in Helmond hele goede oplossingen kunnen zijn voor de beperkte
vraag. Hoewel in dit PvE als onderdeel van het “Quality Contest Vervoersaanbod” een optie maatwerk Helmond wordt uitgevraagd, worden
er geen zekerheden geboden door deze optie los te koppelen van het kernnetwerk. Het risico is dat we terugvallen op het resterende OVaanbod zoals dat nu is omschreven in het kernnetwerk wat een enorme verschraling zou betekenen van OV in, van en naar Helmond.

3

Living Lab

Helmond is City of Smart Mobility en onderdeel van Living Lab Smart Mobility Brainport. In het kader van de wens om toe te groeien naar
een mobiliteitsconcessie en de huidige pilots in Helmond met bundeling van WMO, OV en toepassing van Social Return, verzoeken we u
om Helmond ook in deze concessie aan te wijzen als Living Lab voor kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Maar denk ook aan andere
experimenten zoals: coöperatief, automated openbaar vervoersconcepten, experimenteren met Zero-Emissie Streeklijnen en experimenten
met open data, multimodale reizigersinformatie en on demand OV concepten.

4

Doelgroepenvervoer

In het PvE wordt te weinig aandacht besteedt aan de relatie tussen het reguliere OV en het doelgroepenvervoer. Dit is opmerkelijk omdat
juist vanuit de innovatie wensen hier kansen liggen om deze vervoersstromen te bundelen en voordelen te behalen, zowel in kwalitatief
opzicht als wel op financieel vlak. Met doelgroepenvervoer wordt gedoeld op vervoer in het kader van de volgende wettelijke regelingen:
WMO, Valys, AWBZ/WLZ, Zittend Ziekenvervoer, WSW/PW, WIA en het leerlingenvervoer. We zien het PvE graag aangepast worden met
aandacht voor het doelgroepenvervoer.

5

Doelgroepenvervoer

Ontwikkeling van OV is een belangrijk onderdeel in de concessie. De concessiehouder moet intensief gaan samenwerken met Provincie,
gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Om deze samenwerking te faciliteren worden er op drie
niveaus ontwikkelteams samengesteld. Belangrijk is dat er naast een vertegenwoordiging vanuit het reguliere OV ook een
vertegenwoordiging vanuit het doelgroepenvervoer aanschuift in deze ontwikkelteams.

6

Taxbus

De provincie NB is bekend met de Regiotaxi. Brabantse gemeenten zetten deze vervoersvoorziening in voor mensen met een vervoerswens
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de provincie zet het in als aanvulling op het reguliere OV. In Zuidoost Brabant
rijdt “Taxbus”, een soortgelijk product als de Regiotaxi. Het betreft vervoer voor reizigers met een WMO-vervoersindicatie, in diverse
gemeenten vervoer voor ouderen en in Helmond en Deurne vormt het onderdeel van het OV.

7

Zero Emissie

In het PvE wordt ingezet op het verder verduurzamen van het reguliere OV door stapsgewijs toe te werken naar zero emissie. Zoals eerder
gesteld achten we het wenselijk dat kleinschalige mobiliteitsoplossingen onderdeel vormen van het kernnetwerk en er een duidelijke
koppeling is met het doelgroepenvervoer. In dit kader verzoeken wij u om de emissievoorwaarden breder te stellen en dus te laten gelden
voor het totale OV-aanbod en doelgroepenvervoer.

8

Pluspakket

De inschrijvers worden gestimuleerd om naast het kernnetwerk meer vervoer aan te bieden in het pluspakket, vooral op die plekken en
momenten dat er veel vervoervraag is. Het pluspakket daagt de inschrijvers dus niet uit om extra vervoer in te zetten in die gebieden waar
nu juist het aanbod van OV verder wordt verschraald. Een groot risico is dat in deze gebieden de inschrijver niet meer vervoer aanbiedt dan
dat het kernnetwerk voorschrijft. Dit versterkt nog meer de beschreven onbalans in OV-aanbod zoals genoemd bij opmerking 1.

9

Optie maatwerk
Helmond

De inschrijver wordt gevraagd om als onderdeel van de Quality Contest Vervoersaanbod een optie maatwerk Helmond in te dienen. Deze
beperkt zich in eerste instantie tot een alternatief voor verbinding H1 en H2. Wat betreft lopende pilots in Helmond (lijn 50 en flexlijn 552)
wordt gesteld dat deze te minste het eerste jaar van de concessie moeten worden voortgezet. Als de optie maatwerk Helmond door de
provincie wordt afgenomen wordt bezien of deze samengevoegd kan worden met de maatwerkpilots.

We verzoeken u daarom het kernnetwerk zodanig te wijzigen dat bestaande lijnen en frequenties zo veel mogelijk worden gewaarborgd.
De inschrijvers moeten daarbij optimaal worden gestimuleerd om het bestaande vervoersaanbod efficiënter en effectiever aan te bieden
door toepassing van slimme oplossingen en innovatieve ontwikkelingen.

In het PvE wordt niet gesproken over Taxbus en de samenhang die het heeft met het reguliere OV en de toekomst die de Provincie met
Taxbus voor ogen heeft. Verzoek is om in het PvE de voorname rol van Taxbus (of een gelijkwaardige mobiliteitsoplossing) in de
mobiliteitsketen te bevestigen.

Als eis bij de optie maatwerk Helmond wordt gesteld dat het niet tot meer- of minderkosten mag leiden voor de provincie, dat wil zeggen
dat deze optie uitgevoerd moet worden binnen hetzelfde budget als gemoeid is met uitvoering van de verbinding H1 en H2. Het budget voor
de verbindingen H1 en H2 is echter aanzienlijk lager dan het benodigde budget voor het huidige stadsvervoer. De provincie voert hiermee
dus een grote bezuinigingsslag door op het stadsvervoer Helmond. Wij kunnen ons hier niet in vinden, het benodigde budget voor het
bestaande stadsvervoer zou als uitgangspunt moeten dienen.
Indien de huidige maatwerk pilots in Helmond niet succesvol zijn moeten we kunnen terugvallen op een alternatief. In het kernnetwerk
wordt hier geen rekening mee gehouden. We verzoeken u om dit wel te doen en dus een Verbinding toe te voegen aan het kernnetwerk
om OV in deze gebieden te waarborgen.
Andere eisen die genoemd worden bij de optie maatwerk Helmond betreffen de bedieningstijden en voertuigeisen. Deze zien we graag
anders worden geformuleerd. De bedieningstijden die worden genoemd zouden minimum bedieningstijden moeten zijn. De voertuigen
zouden zoveel mogelijk tegemoet moeten komen aan de gestelde voertuigeisen (net zoals voor het overige materieel) in het PvE.
10

Stadslijnen Helmond Het samenvoegen van de verbindingen tussen centraal station, Helmond Oost, Rijpelberg en Brouwhuis kan niet rekenen op onze steun. Er
ontstaat een verbinding met dusdanige omrijtijden dat deze hierdoor niet interessant is voor de OV-reiziger. Wij opteren voor het opnemen
van de huidige verbindingen.

11

Toegankelijke haltes In het PvE wordt gesteld dat 80% van de bestaande haltes in het concessiegebied bediend moeten worden door één of meerdere lijnen.
Gezien het beperkte vervoersaanbod in het kernnetwerk bestaat er een reëel risico dat in Helmond dit percentage niet gehaald gaat worden
en dat terwijl Helmond in samenwerking met het SRE juist fors heeft geïnvesteerd in toegankelijke halten. Wij zien graag als eis dat de
80% niet alleen in het concessiegebied wordt gehaald maar ook in de gemeente Helmond.

12

Klantwaardering OV Bij de aanbesteding worden drie voorname doelen gesteld. Als tweede doel is genoemd: Een beter imago en een hogere klantwaardering
in het OV. Wij zijn van mening dat je bij de uitvoering van dit doel moet luisteren naar zowel de bestaande reiziger als de potentiele
reizigers. In veel gebieden waar het aanbod van OV verder wordt verschraald zal het imago van het OV juist verslechteren.

13

Vraaggericht

De OV-concessie vermeldt dat zij vraaggericht te werk gaat. Echter zien we dit onvoldoende terug in de verdere uitwerking in relatie met het
doelgroepenvervoer. Verzoek is om dit alsnog te doen.
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deel PvE
A

hoofdstuk artikel
A.02

2

A

A.02

3

A

A.02

4

C

C.03

C.03.02

5

C

C.06

C.06.41

6

D

D.05

D.05-1

7

D

D.05

D.05-3

Verbinding
Helmond-Asten

De route wordt gewijzigd, waardoor de halte op de Lage Dijk vervalt. We
verzoeken u om nadere afstemming om te bepalen of deze wijziging zinvol is.

8

D

D.05

D.05-1

26 Verbinding
Helmond - Geldrop

Op doordeweekse dagen gaat de frequentie buiten de spitsuren terug naar 1x
per uur (is nu 2x per uur). Op zaterdagen gaat de frequentie overdag terug
naar 1x per uur (is nu 2x per uur). Op de zaterdag- en zondagavonden (geldt
ook voor feestdagen) wordt niet meer gereden. Wij verzoeken u om in het
kernnetwerk voor deze dagen en tijden de huidige frequenties op te nemen.

9

D

D.05

D.05-3

Verbinding
Helmond- Gemert
en Helmond-Beek
en Donk

10

D

D.05

D.05-1

31 Verbinding
Helmond-Gemert
en Helmond- Beek
en Donk

11

D

D.05

D.05-1

31 Verbinding
Helmond-Boxmeer

12

D

D.05

D.05-3

13

D

D.05

D.05-3

Verbinding
Helmond-Boxmeer
Verbinding
HelmondEindhoven via
Gerwen

14

D

D.05

D.05.01
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onderwerp
8 Afstemming
Kernnetwerk

uw reactie
In het PvE wordt gesteld dat dit kernnetwerk in 2014 in nauwe samenspraak
met gemeenten is opgesteld. Wij kunnen ons niet vinden in deze opmerking.
Onze voornaamste opmerkingen en wensen zijn niet meegenomen in het
voorliggende ontwerp PvE.
11 Toegankelijk OV
Niet alleen bussen en buurtbussen, maar het volledige aanbod van openbaar
vervoer moet (rolstoel) toegankelijk zijn.
11 Delen van relevante In het kader van een open samenwerking willen we in het PvE hebben
gegevens
opgenomen dat gemeenten volledig inzicht krijgen in de reizigersaantallen.
42 Maatwerk op
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de vervoersstroom van
verbinding H1
scholieren.
65 ITS-systemen
Gemeld wordt dat de Provincie en de gemeente Eindhoven voornemens zijn
om coöperatieve systemen toe te passen en dat de concessiehouder moet
meewerken. Het valt ons op dat alleen de gemeente Eindhoven wordt
genoemd. Helmond heeft met Freilot/Greenflow/Compass4D al het nodige
staan. Verzoek is om in ieder geval Helmond en mogelijke ook andere
gemeenten op te nemen in de tekst. Coöperatief rijden heeft niet alleen
betrekking op de grote bussen maar ook op nieuwe vormen van OV.
13 Verbinding
Helmond-Asten

Op basis van het kernnetwerk wordt er niet meer gereden tijdens zaterdagen zondagavonden. Graag ontvangen wij inzicht in de bestaande
reizigersaantallen tijdens deze uren. Op basis daarvan kunnen we een
standpunt innemen.

Sinds de aanvang van de huidige dienstregeling (december 2014) is de
verbinding naar deze kernen opgesplitst in twee lijnen. In het voorliggende
kernnetwerk wordt dit weer om onbekende redenen en zonder afstemming
teruggedraaid. Zonder goede onderbouwing kunnen we hier niet mee
instemmen. Dit gaat ten koste van de rechtstreekse verbinding HelmondGemert, ook voor de scholieren die hun bestemming hebben in Helmond
Noord.
Omdat er van twee buslijnen weer één wordt gemaakt halveert het OV
aanbod (nu nog 2 bussen per uur, volgens het kernnetwerk nog 1). Op
doordeweekse dagen rijdt de bus in de avond voortaan minder lang door (tot
circa 18:30 uur i.p.v. circa 19:30 uur). Op zaterdagen rijdt de bus voortaan ook
iets minder lang door (tot circa 18:00 uur i.p.v. circa 18:30). Wij verzoeken u
om in het kernnetwerk voor deze dagen en tijden de huidige frequenties op te
nemen.
Op basis van het kernnetwerk wordt er niet meer gereden tijdens zaterdagen zondagavonden. Graag ontvangen wij inzicht in de bestaande
reizigersaantallen tijdens deze uren. Op basis daarvan kunnen we een
standpunt innemen.
Deze verbinding vervult nu in de ochtend ook een rol voor de scholen in
Helmond Noord. Dit moet ook worden meegenomen in het kernnetwerk.
De huidige lijnen 21 en 22 zijn niet opgenomen in het Kernnetwerk. De
Provincie verkent de mogelijkheden voor een buurtbus ter vervanging van
deze lijnen. Deze buurtbus zou onder meer Stiphout, Gerwen, Lieshout en
Beek en Donk kunnen bedienen. Inschrijvers dienen in hun Vervoerplan
Kernnetwerk en Pluspakket een voorstel te doen voor de lijnvoering van deze
buurtbusverbinding. Tijdens de implementatieperiode beslist de Provincie in
overleg met de Concessiehouder en gemeenten of en zo ja, in welke vorm
deze buurtbus wordt opgenomen in de Concessie.
Indien de buurtbus geen goed alternatief blijkt te zijn verzoeken we u in het
kernnetwerk de huidige lijnvoering en frequenties op te nemen. Deze
verbinding heeft ook een functie voor de bereikbaarheid van het Elkerliek
Ziekenhuis.

23 Stadslijn Helmond
Noord

Op doordeweekse dagen wordt de frequentie buiten de spitsuren verlaagt
naar 1x per uur (is nu 2x per uur) en in de (vroege) avond wordt iets minder
lang doorgereden. Op zaterdagen wordt de frequentie teruggebracht naar 1x
per uur (is nu 2x per uur).
De inschrijver mag in de optie maatwerk Helmond voorstellen om deze
verbinding te vervangen door de aangeboden maatwerkoplossing. Als de
Inschrijver hiervoor kiest en de provincie kiest ervoor om deze optie af te
nemen vervalt de verplichting om deze verbinding te exploiteren.
In beide gevallen verzoeken we u om in het kernnetwerk op deze dagen en
tijden de bestaande frequenties op te nemen.

15

D

D.05

D.05.03

Stadslijn Helmond De huidige lijnen 52, 53 en 54 worden samengevoegd tot één grote lijn,
Oost, Rijpelberg en waarbij diverse haltes vervallen. De lijn wordt gekenmerkt door zeer grote
Brouwhuis
omrijtijden en lage frequenties. De kans is groot dat bestaande reizigers
afhaken, terwijl de kans op nieuwe reizigers klein is gezien de kwaliteit van
deze verbinding.
De inschrijver wordt gevraagd in de optie maatwerk Helmond een voorstel in
te dienen om deze verbinding te vervangen door een maatwerkoplossing. Als
de Provincie ervoor kiest om deze optie af te nemen vervalt de verplichting
om deze verbinding te exploiteren.
Indien er geen passende maatwerkoplossing wordt geboden verzoeken wij u
om de bestaande lijnvoering (twee aparte lijnen) aan te houden voor de
verbinding met Helmond Oost en de verbinding met Rijpelberg en Brouwhuis.

16

D

D.05

D.05.01

17

D

D.05

D.05.01

18

D

D.05

D.05.01

19

D

D.05

D.05.01

20

C

C.01

C.01.04

21

C

C.04

C.04.08 tm
12

22

C

C.09

C.09.05

23

C

C.12

C.12

24

C

C.03

C.03.18

25
26

C
C

C.03
C.06

C.03.22
C.06.11

27

C

C.07

C.07.04

28
29

C
C

C.08
C.08, C09
en C10

C.08
C.08.21 tm
32, C09.40
tm 44 en
C10

24 Stadslijn Helmond
Oost, Rijpelberg en
Brouwhuis
24 Verbinding
Helmond Brandevoort

24 Verbinding
Helmond Automotive
Campus

De frequentie blijft op doordeweekse dagen en zaterdagen 1 x per uur. Door
de samenvoeging van twee lijnen wordt het OV aanbod feitelijk gehalveerd.
Wij verzoeken u om in het kernnetwerk de huidige frequenties op te nemen.
Deze verbinding betreft een pilot die is gestart per aanvang van de huidige
dienstregeling (december 2014). De inschrijver op de aanbesteding wordt
verplicht deze verbindingen op te nemen in het kernnetwerk gedurende
tenminste het eerste jaar van de concessie. Het aantal ritten blijft gelijk.
In het kernnetwerk is niets geregeld wanneer deze pilot wordt beëindigd.
Daarom verzoeken we u om in het kernnetwerk de oorspronkelijke verbinding
en frequenties op te nemen (dienstregeling 2013-2014). Deze hoeft de
inschrijver alleen aan te bieden indien de bestaande pilot niet worden
gecontinueerd en er ook geen maatwerkoplossing wordt aangeboden.
Deze verbinding betreft een pilot die is gestart per aanvang van de huidige
dienstregeling (december 2014). De inschrijver op de aanbesteding wordt
verplicht deze verbindingen op te nemen in het kernnetwerk gedurende
tenminste het eerste jaar van de concessie. Het aantal ritten blijft gelijk.

In het kernnetwerk is niets geregeld wanneer deze pilot wordt beëindigd.
Daarom verzoeken we u om in het kernnetwerk om een alternatieve
verbinding verplicht te stellen. Deze hoeft de inschrijver alleen aan te bieden
indien de bestaande pilot niet worden gecontinueerd en er ook geen
maatwerkoplossing wordt aangeboden.
Witte vlekken
Wij verzoeken u om in het PvE voorwaarden op te nemen waarmee witte
vlekken in het openbaar vervoer worden voorkomen. Als voorbeeld noemen
we de wijk Dierdonk waar nu de gemiddelde loopafstand naar de
dichtstbijzijnde bushalte circa 900m bedraagt.
27 Specifieke eisen
Aangegeven wordt dat de manier waarop de drempel voor het gebruik van
openbaar vervoer verlaagd wordt belangrijk is bij de beoordeling. Specifiek
worden daarbij internationale reizigers genoemd. Het verzoek is om ook de
reizigers van(uit) het doelgroepenvervoer te benoemen.
48-49 Aansluiting
Voor doelgroepenvervoer is correcte aansluiting cruciaal tussen het
doelgroepenvervoer vraagafhankelijk vervoer en vast vervoer. Verzoek is om dit ook op te nemen
in het PvE.
78 allestoegankelijk.nl Verwijzing naar de website www.allestoegankelijk.nl is niet juist. Deze
website is onlangs opgeheven.
91 Dataregistratie
Ook voor de ontwikkeling en monitoring van de integratiemogelijkheden van
doelgroepenvervoer doelgroepenvervoer en OV is de registratie van data van belang. Specifieke
kenmerken van doelgroepenvervoer is hierbij essentieel. We verzoeken u om
dit te benoemen in het PvE.
46 Reële rijtijden
Is hier ook rekening gehouden met de integratie van het doelgroepenvervoer?
Het halteren kan bijvoorbeeld wat langer duren, indien mensen met een
rolstoel in/uitstappen.
46 Doelgroependesk
Graag ook aandacht voor het opzetten van een doelgroependesk.
61 Materieel
Graag ook aandacht voor de aanwezigheid van zitplaatsen voor reizigers met
een beperking en vastzetsystemen voor rolstoelen.
Eisen personeel
C.7.4 gaat over eisen te stellen aan personeel. Personeel moet voldoende
affiniteit hebben met reizigers met een functiebeperking. Het zou goed zijn
om bij het opleiden van chauffeurs en overig personeel expliciet aandacht te
geven aan het vervoer van mensen met een beperking.
70-71 Visuele
Graag ook aandacht voor reizigers met een visuele beperking.
beperkingen
73,74,75,84 Marketing
Graag ook aandacht voor reizigers (van)uit het doelgroepenvervoer (denk aan
, 85
tarieven, bereikbaarheid klantenservice, etc.).

antwoord provincie

