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1 Inleiding
1.1

Leefbaar platteland: leefbaarheid door bereikbaarheid

De samenleving in Noordoost Fryslân verandert door ontgroening en dubbele vergrijzing. Er komen
minder jongeren en meer ouderen, wat zich op termijn vertaalt in een daling van het aantal
huishoudens. Daarnaast dalen de bevolkingsaantallen. Krimp is in 2040 een feit, alhoewel dit per
gemeente in de regio kan verschillen. Dit heeft effect op de voorzieningen in de regio op het gebied
van onderwijs, sport, zorg, wonen en mobiliteit. Voorzieningen nemen af en de mobiliteitsbehoefte
neemt juist toe. De budgetten staan onder druk. Daarnaast hebben de gemeenten in de regio te
maken met de transities in het Sociaal Domein om van een verzorgingsstaat over te gaan naar een
participatiesamenleving.
Alleen door hier als regio samen op te sturen kan Noordoost Fryslân op lange termijn leefbaar
worden gehouden. Daarom heeft de regio de Agenda voor Noordoost Fryslân 2016-2020 opgesteld
(ANNO II). Deze is in december 2015 vastgesteld door alle colleges van Burgemeesters en
Wethouders in de regio en het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. ANNO II begin 2016
behandeld in de gemeenteraden en staten.
Het zorgen voor leefbaarheid door bereikbaarheid, door het optimaliseren van het vervoersaanbod is
één van de opgaven benoemd in ANNO II om uitwerking te geven aan het thema Wonen en Leven in
de regio. De regio heeft de afgelopen jaren al veel aandacht besteed aan de toekomst van het
vervoer in de regio en in het bijzonder het kleinschalig vervoer. Van belang is dat er een
samenhangend en elkaar versterkend geheel komt van het kleinschalig vervoer. Uitkomst van de
projecten uit ANNO I, gebruik spoorweg, inclusief treinstations (A3.) en nieuwe OV-arrangementen
(A8), is namelijk dat het huidige aanbod van vervoer in Noordoost Fryslân niet toekomstvast is. Het
openbaar vervoer is te veel ontsluitend en het doelgroepen vervoer kostbaar en versnipperd.
Er zijn drie sporen benoemd voor een efficiënt en toekomstvast vervoer in Noordoost Fryslân.
1. Sturen op vraag: een kanteling in organisatie van zorg en vervoer. Voorkomen vervoer door meer
aandacht voor locatiekeuze. Op zoek naar best passend vervoer voor klant: uitgaande van eigen
kracht van de klant.
2. Sturen op aanbod: verkrijgen van een samenhangend en elkaar versterkend geheel van
ontsluitend openbaar vervoer en doelgroepen vervoer. Nieuwe vervoerconcepten. Relatie met
het strekken van openbaar vervoer lijnen en OVplus-haltes.
3. Sturen op organisatie rond vervoer: regionale regie op bundelen vervoersvormen (ontsluitend
openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en inzet van vrijwilligers) tot een voor de reiziger
duidelijk en herkenbaar vervoeraanbod.
Deze efficiencyslag maakt het mogelijk om met de beschikbare budgetten ook in de toekomst
invulling te geven aan leefbaarheid door bereikbaarheid en de mensen die dat echt nodige hebben
te kunnen blijven ondersteunen in hun mobiliteit.
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1.2

Mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân: regie op vervoer

Op basis van de eerdere onderzoeken heeft de stuurgroep ANNO in oktober 2015 besloten tot de
realisatie van een mobiliteitscentrale. Dit besluit van de regio heeft inmiddels zijn vertaling gekregen
in ANNOII, zoals hiervoor beschreven. Een mobiliteitscentrale is een belangrijke basisvoorwaarde om
te kunnen sturen op het vervoer in de regio. In een bestuurlijke conferentie van 28 augustus 2015
voorafgaand aan het genomen besluit, is over dit onderwerp gesproken en is de wens uitgesproken
om zo snel mogelijk te beginnen.
Om te kunnen komen tot de daadwerkelijke realisatie van de mobiliteitscentrale is in ANNO II
afgesproken om een plan van aanpak op te stellen. De provincie is als trekker benoemd voor deze
ANNO-opgave. In nauwe samenwerking met alle partners (gemeenten en provincie) is deze opdracht
opgepakt.
Gezien de complexiteit van de opdracht is afgesproken om eerst te starten met de realisatie van de
mobiliteitscentrale en later in de tijd parallel de flankerende maatregelen van sturen op vraag en
aanbod in het vervoer op te pakken. De focus ligt nu eerst bij de realisatie van deze basisvoorwaarde
om samen regie te kunnen voeren op de organisatie van het vervoer.
Bij de eerste uitwerking is geconcludeerd dat het nodig is om het besluit om een mobiliteitscentrale
verder te verfijnen, aan te scherpen, te concretiseren. Het is nodig een aantal aanvullende keuzes
voor te leggen. Dit rapport beschrijft de redeneerlijn ter ondersteuning van het maken van deze
keuzes als basis voor het plan van aanpak.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de relevante ontwikkelingen rondom vervoer toegelicht en ingegaan op
ontwikkelingen elders. In hoofdstuk 3 wordt de keuze voor een regiemodel als organisatiemodel
waarbinnen de mobiliteitscentrale zijn plek heeft onderbouwd. Hoofdstuk 4 gaat in op de nader te
maken keuzes binnen dit regiemodel om te komen tot realisatie van de mobiliteitscentrale.
Hoofdstuk 5 licht de consequenties hiervan toe. Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en het
advies voor te nemen vervolgacties geformuleerd.
Voor een goed begrip van de gebruikte termen is een begrippenlijst opgenomen in bijlage 1.

Pagina 6 van 46

2 Ontwikkelingen en ambities
2.1 De huidige vervoervormen zijn versnipperd georganiseerd
Het kleinschalig contractvervoer dat in Nederland per taxi wordt uitgevoerd is versnipperd
georganiseerd.

Ten aanzien van de organisatie van de verschillende vervoervormen is duidelijk dat gemeenten
verantwoordelijk zijn voor verreweg het grootste deel van het doelgroepenvervoer. Zij zijn
verantwoordelijk voor het sociaal-recreatieve vervoer in het kader van de Wmo (hierna Wmosociaal), vervoer in het kader van de jeugdwet, dagbestedingsvervoer in het kader van de Wmo, het
vervoeren van leerlingen in het kader van de Regeling leerlingenvervoer en vervoer werknemers
(voorheen Wsw). De ANNO-gemeenten werken al met elkaar samen bij de uitvoering van deze
vervoervormen.
De provincie Fryslân is als concessieverlener verantwoordelijk voor het openbaar vervoer dat wordt
uitgevoerd per trein en bus (met uitzondering van de treindienst Leeuwarden-Zwolle). Binnen de OVconcessie wordt een deel van het vervoer vraagafhankelijk aangeboden via de Opstapper, die
reizigers vervoert van een kern zonder OV naar de dichtstbijzijnde OV-halte en vice versa.
Daarnaast bestaan nog andere vervoervormen zoals:
• Doelgroepenvervoer in het kader van de Wet Langdurige Zorg (zorgaanbieders), of de regeling
zittend ziekenvervoer (zorgverzekeraars).
• Verschillende kleinschalige mobiliteitsoplossingen, die vaak door vrijwilligers worden uitgevoerd.
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Deze verschillende vervoervormen worden separaat van elkaar uitbesteed aan taxibedrijven. Door
het verkrijgen van meerdere vervoeropdrachten kunnen taxibedrijven vervoer soms efficiënt
uitvoeren, doordat zij voertuigen volgtijdelijk (na elkaar) kunnen inzetten voor het vervoer van
verschillende doelgroepen.
De huidige vervoervormen kunnen worden onderverdeeld in twee typen vervoer:
• Collectief vraagafhankelijk vervoer: Dit is een vervoerdienst op afroep die alleen rijdt indien de
reiziger een rit vooraf reserveert, bijvoorbeeld Wmo-sociaal-vervoer of Opstapper. Dit vervoer
kenmerkt zich door het flexibele karakter en vraagt om capaciteit die afhankelijk van de
daadwerkelijke vraag snel inzetbaar is. Een planningscentrale zorgt daarbij (ad hoc) voor een
optimale uitvoering van deze ritten).
• Routegebonden vervoer: Dit is vervoer van één of meer reizigers die in min of meer vaste
frequentie reizen tussen hun woonadres en een activiteitenlocatie (bijvoorbeeld school,
dagopvang, werkvoorziening). Dit vervoer kenmerkt zich door een repeterend karakter en de
ritten worden doorgaans vast ingepland door een vervoerder, vaak met een vaste chauffeur.
Deze planning is ruim van te voren ingevuld. In de uitvoering wordt vervolgens alleen gestuurd
op mutaties.

2.2 Ambitie en ontwikkelperspectief
2.2.1 Ontwikkelingen
In en rond het kleinschalig vervoer doen zich de volgende ontwikkelingen voor:
• Een meer vraaggericht aanbod van voorzieningen door afnemende budgetten voor OV en in het
sociaal domein.
• Decentralisaties Wmo-dagbesteding en jeugdzorg naar gemeenten.
• Nieuwe Wmo: streven naar zelfredzaamheid en inclusief beleid.
• Door diverse oorzaken een toenemende mobiliteitsbehoefte.
• Meer vraaggericht aanbod van voorzieningen.
• Technologische ontwikkelingen.
Daarnaast zijn de volgende aspecten relevant binnen de uitvoering van het taxivervoer:
• Binnen de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer is sprake van een zeer lage
combinatiegraad en kostendekkingsgraad.
• Afnemende vervoervolumes door maatregelen die opdrachtgevers uitvoeren en toenemende
aandacht voor kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Dit leidt tot lagere omzetten, minder banen
in de taxibranche en kan de resultaten van ondernemingen drukken.
• Schaalvergroting in de taxibranche.
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2.2.2 Naar een ontwikkelperspectief
Het doelgroepenvervoer is kostbaar en versnipperd georganiseerd. Mede door nieuwe decentralisaties, kanteling en andere ontwikkelingen vraagt dit vervoer om een nieuwe aanpak.
De gemeenten en provincie staan voor de uitdaging een vervoeraanbod te realiseren dat inspeelt op
deze ontwikkelingen en toekomstbestendig is. Zij hebben daarbij het doel gesteld om een
efficiencyverbetering in het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer in Noordoost-Fryslân te
bewerkstelligen zodat binnen de beschikbare budgetten invulling wordt gegeven aan leefbaarheid
door bereikbaarheid en burgers die dat echt nodig hebben worden ondersteund in hun mobiliteit.
Concreet willen we bewerkstelligen dat:
• De vraag naar (dure) vervoervoorzieningen vermindert door slimmer inrichten van zorg, locatie
van faciliteiten en versterken eigen kracht;
• Samenwerking in ANNO verband bij inkoop en regie op doelgroepenvervoer leidt tot efficiënter
doelgroepenvervoer, eenduidiger voor de burger;
• Openbaar vervoer en doelgroepen vervoer meer in samenhang worden ingericht en
tussenvormen en nieuwe vervoerconcepten worden ingezet om de bereikbaarheid van de regio
in stand te houden.
Deze doelstellingen zijn bestuurlijk vastgesteld. Daarnaast hanteren we de volgende uitgangspunten:
• behoud van lokale werkgelegenheid;
• kansen voor het MKB;
• overheid die zich bezig houdt met kerntaken.
De rode draad in deze ontwikkelperspectieven bestaat uit twee ambities, die in de volgende twee
paragrafen worden toegelicht:
• Minder doelgroepenvervoer door kanteling naar best passend vervoer.
• Efficiënter kleinschalig vervoer.
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2.2.3 Minder kleinschalig vervoer door kanteling
Een eerste ontwikkellijn heeft als doel het aantal vervoerbewegingen die worden uitgevoerd met
taxi’s te verminderen. Een mogelijkheid is het anders omgaan met de locatiekeuze van zorg en
onderwijs ofwel vervoer voorkomen. Dit kan door activiteiten slimmer te organiseren en waar
mogelijk cliënten gebruik laten maken van activiteiten dichter in hun eigen omgeving. Een andere
vorm is een groter beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen rondom mobiliteit, bijvoorbeeld
door (meer) gebruik te maken van de fiets, OV of eigen (aangepast) vervoer en door in eerste
instantie de sociale omgeving te benutten. Collectieve en individuele vervoervoorzieningen hebben
hierbij een vangnetfunctie, wanneer de eerste twee stappen geen uitkomst bieden.
Om bovenstaande te realiseren is het noodzakelijk dat de uitvoerder actief meewerkt de meest
passende vervoervorm aan te bieden aan de reiziger. De uitwerking van deze ontwikkellijn vindt
plaats in het parallelle spoor ‘vraagsturing’ (zie par. 3.3.3).
2.2.4 Efficiënter kleinschalig vervoer
De tweede ontwikkellijn is gericht op de het efficiënter organiseren van het kleinschalig vervoer. Dit
is gericht op het bij elkaar brengen van planningen van verschillende vervoersystemen, het meer
volgtijdelijk combineren van vervoervormen en het meer in samenhang inrichten van
doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Dit vereist een samenwerking bij de inkoop en regie op de
verschillende vervoervormen.
De uitvoering kan efficiënter plaatsvinden wanneer ritten gecombineerd kunnen worden. Zowel
gelijktijdig (meer reizigers in een voertuig) als volgtijdelijk (het vervoer wordt na elkaar gepland).
In de gewenste situatie worden verschillende vormen van routegebonden vervoervormen zoals
Wsw- vervoer, leerlingenvervoer en Wmo-dagbestedingsvervoer in tijd achter elkaar uitgevoerd,
waardoor minder voertuigcapaciteit nodig is. De toepassing hiervan leidt tot minder
vervoerbewegingen.
Daarnaast is afstemming vereist tussen het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-sociaal-vervoer en
Opstapper) en het routegebonden vervoer, om de vervoerpieken die in de huidige situatie bestaan,
af te vlakken. Ook hierdoor is minder voertuigcapaciteit nodig. Dit principe wordt duidelijk op basis
van onderstaande figuur:
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Om het voorgaande te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat regionaal op één plek gepland wordt
en regie wordt gevoerd over de verschillende vormen van vervoer. Dit kan door:
• traditionele contracten te vergroten, zie paragraaf 3.1;
• de regie en uitvoering van het vervoer te scheiden, zie paragraaf 3.2.
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Ontwikkelingen elders
Door de genoemde ontwikkelingen zijn diverse regio’s aan de slag gegaan een toekomstperspectief voor het
kleinschalig vervoer op te stellen. De twee uitgewerkte ontwikkellijnen zijn daar drager geworden van een nieuwe
visie op het vervoer. Daardoor is in Nederland meer aandacht ontstaan voor het zogeheten ‘regiemodel’, waarbij een
centrale op één punt de regie voert over diverse vervoervormen. Zie bijlage 4 voor een nadere toelichting.
Scandinavië
Het regiemodel komt oorspronkelijk uit Scandinavië. In Denemarken en Zweden bestaan diverse vervoersystemen
waarbij de regiefunctie is losgekoppeld van de uitvoering van het vervoer. In Denemarken ligt de regiefunctie volledig
bij de regionale OV-autoriteit. In Zweden komt deze situatie ook voor, maar bij enkele systemen is deze taak bij een
commerciële partij ondergebracht. Er bestaan dus verschillende varianten in de aanpak.
Kenmerkend voor het Deense model is het platform FlexDanmark. Dit platform is opgericht om de regio’s te
faciliteren met kennis, het ICT-pakket Planit en andere ondersteuning. Het plansysteem wordt in alle deelnemende
regio’s gebruikt.
Nederland
Na voorbeeld van de Scandinavische modellen hebben de afgelopen jaren enkele regio’s in Nederland ook de keuze
gemaakt voor het regiemodel. Daarbij worden verschillende termen gehanteerd voor de centrale die de regie voert
over de diverse vervoersvormen: mobiliteitscentrale, vervoercentrale en regiecentrale.
Als eerste is het model toegepast in Zeeuws-Vlaanderen. De drie gemeenten hebben een taxicentrale overgenomen
wegens conflicten tussen vervoerders. Deze centrale stuurde eerst alleen het Wmo-vervoer in Zeeuws-Vlaanderen
aan, maar ondertussen wordt deze taak ook uitgevoerd voor Oosterschelderegio, Walcheren en Goeree-Overflakkee.
Vanwege de provinciale dekking heeft ook de provincie Zeeland zich aangesloten bij de Gemeentelijke
Vervoercentrale Zeeland.
De provincie Flevoland heeft in 2014 gekozen voor het regiemodel en besloten de regiefunctie privaat uit te voeren.
De exploitatie start op 1 april 2016.
De opkomst van het regiemodel in Nederland is een relevante ontwikkeling. In 2017 is dit model toegepast in
tenminste 12 regio’s. In onderstaande tabel zijn de regio’s opgenomen die al een regiemodel hebben of deze gaan
implementeren.
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3 Keuze voor het regiemodel
Om te kunnen sturen op de best passende vervoeroplossing voor de klant (kanteling) en een hogere
efficiency in de uitvoering, is het combineren van vervoersvormen en daarop kunnen sturen nodig.
Een scheiding tussen regie op de vervoersvormen en de uitvoering ligt hierbij voor de hand. Hierdoor
is het regiemodel ontstaan. De regie wordt daarbij uitgevoerd door een mobiliteitscentrale (ook wel
regiecentrale genoemd). In de huidige situatie is deze scheiding in zeer beperkte mate het geval,
waardoor slimme combinaties tussen vervoervormen alleen mogelijk zijn als een vervoerder
meerdere contracten verkrijgt uit verschillende aanbestedingen.

3.1 Huidige werkwijze
In de huidige situatie is de operationele regie en de uitvoerig van het vervoer per vervoervorm
belegd bij één opdrachtnemer, die mogelijk onderaannemers inzet voor de uitvoering. Het
contractmanagement ligt bij de opdrachtgever van de vervoervorm.

Door vergelijkbaar met de huidige werkwijze via een ‘all-in’ contract de verschillende vervoervormen
te clusteren, zou ook een efficiëntere planning kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor wordt één
grote vervoeropdracht aanbesteed, waarvan een deel mogelijk via onderaanneming door andere
partijen worden uitgevoerd. Deze traditionele contracteringsvorm vereist echter een nauwkeurige
definiëring van de opdracht en maakt het lastig om gaandeweg de contractperiode vervoervormen
toe te voegen. Ook heeft de uitvoerder een ‘dubbele pet’ als hij gevraagd wordt mee te werken aan
de eerder benoemde gewenste kanteling naar best passende vervoervorm, omdat zijn totale omzet
direct afhankelijk is van de vervoeromzet.
Door de omvang van de aan te besteden opdracht zijn nog maar weinig partijen in staat de opdracht
daadwerkelijk uit te voeren. Dit staat haaks op de uitgangspunten van de Aanbestedingswet. Meer
direct toegang voor lokale partijen, één van de geformuleerde doelstellingen, wordt zo minder
gerealiseerd.

Pagina 13 van 46

Bovendien ligt de focus van de opdrachtgever in deze werkwijze vooral op de controlefunctie. Terwijl
er steeds meer behoefte is aan flexibiliteit om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, zonder
een contract te moeten openbreken.
Om die reden zijn er inmiddels in Nederland initiatieven ontstaan die inzetten op een scheiding van
regie en uitvoering, door de inzet op een regiemodel.

3.2 Kenmerken van regiemodel
3.2.1 Het regiemodel als organisatiemodel
Het organisatiemodel voor het vervoer omvat alle taken van beleid tot en met het rijden. Het
regiemodel is een organisatiemodel, waarbij het belangrijkste kenmerk een harde scheiding is tussen
de regietaak (ritaanname en planning) en de uitvoering van het vervoer. Binnen dit regiemodel zorgt
een onafhankelijke mobiliteitscentrale voor de ritaanname en planning. De uitvoering van het
vervoer vindt plaats door partijen die (financieel) helemaal gescheiden zijn van de partij die de
mobiliteitscentrale invult.
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3.2.2 Taakverdeling binnen het regiemodel
Binnen het regiemodel is sprake van een andere taakverdeling dan in de huidige situatie (zie 3.1).

•

•
•
•

Het contractmanagement voor alle vervoervormen wordt samengevoegd en ondergebracht bij
een mobiliteitsbureau. De ontwikkelfunctie is een belangrijk taak binnen het regiemodel die
continu als doel heeft het model door te ontwikkelen. Deze taken ligt primair bij het
mobiliteitsbureau, die daarbij kan worden ondersteund door de mobiliteitscentrale.
Een mobiliteitscentrale verzorgt de operationele regie die bestaat uit de ritaanname en planning
van het vervoer en verzorgt informatie aan reizigers over het vervoeraanbod.
Meerdere vervoerders leveren voertuigcapaciteit. De voertuigen worden gedurende de inzettijd
door vervoerders exclusief ter beschikking gesteld.
De mobiliteitscentrale vervoert niet en heeft hier geen financiële belangen, de vervoerders doen
niets in de mobiliteitscentrale en hebben hier geen financiële belangen.

Het regiemodel maakt onderscheid tussen de tactische regie en operationele regie. De focus van het
mobiliteitsbureau ligt bij de tactische regie en die van de mobiliteitscentrale bij de operationele regie
(ritaanname, planning en uitvoering).
Op deze manier biedt het regiemodel de voorwaarden om optimale grip te hebben op de volledige
vervoervraag en de planning. En zijn de mogelijkheden aanwezig om naast professioneel beheer ook
actief gedurende het contract op zoek te gaan naar slimmere organisatie en daarin actief te sturen.
Deze taak is gedefinieerd als ontwikkelfunctie of tactische regie.
Kenmerkend voor het regiemodel is een harde scheiding tussen het mobiliteitsbureau (beheren en
ontwikkelen), de mobiliteitscentrale (plannen) en de vervoerders (rijden). Er bestaat geen
financiële of organisatorische relatie tussen de partijen die deze functies uitoefenen.
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3.2.3 Mobiliteitsbureau: contractmanagement en tactische regie
Het mobiliteitsbureau zorgt voor het contractmanagement en de tactische regie.
Het contractmanagement omvat bijvoorbeeld het controleren of de opdrachtnemers uitvoeren wat
contractueel is afgesproken. Deze taak wordt in de huidige situatie door de opdrachtgever(s)
uitgevoerd.
In het regiemodel verschuift de focus van contractbeheer en controlefunctie meer naar een
ontwikkelfunctie worden. Dit noemen we de tactische regie. Dit is een nieuwe taak gericht op het
optimaliseren van de efficiency van het totale vervoersysteem. Het mobiliteitsbureau fungeert zo als
schakel tussen het (strategisch) beleidskader van de gemeenten en provincie en de operationele
regie door de mobiliteitscentrale.
Het mobiliteitsbureau houdt zich daarnaast bezig met beleidsadvies en signalering aan de
gemeenten en provincie ten aanzien van: indicatiestelling, productformules per reizigersgroep,
tarieven en het financiële- en kwaliteitsmanagement.
Het mobiliteitsbureau is een essentiële schakel in het regiemodel en nodig om aan knoppen te
kunnen draaien en de beoogde doelen van leefbaarheid, mobiliteit en efficiency te halen.

3.2.4 Mobiliteitscentrale: operationele regie
De mobiliteitscentrale voert in ieder geval de volgende primaire taken uit:
• verstrekken van informatie aan reizigers;
• ritaanname van reserveringen;
• plannen van vervoer en operationele aansturing vervoerders.
Het reizigersprofiel is in dit primaire proces een belangrijk instrument. Gemeenten leggen hierin alle
relevante informatie vast over de reis(on)mogelijkheden van reizigers. Op basis van het
reizigersprofiel zoekt de mobiliteitscentrale de best passende vervoeroplossing en plant zij de rit,
rekening houdend met de individuele kenmerken van de reiziger. Het reizigersprofiel is daarmee
belangrijk instrument en bevat informatie die nodig is reizigers passend vervoer te kunnen
aanbieden.
Het takenpakket kan verder worden uitgebreid met meer ondersteunende taken, bijvoorbeeld:
• contractmanagement vervoerders;
• substitutie realiseren naar regulier openbaar vervoer;
• ondersteuning bij de ontwikkelfunctie;
• ondersteuning kleinschalige mobiliteitsoplossingen (vrijwilligersvervoer);
• ondersteuning deelauto’s.
Door dit takenpakket verder uit te breiden wordt de mobiliteitscentrale een belangrijk spin in het
web van alle regionale vervoervoorzieningen, waarin naast gecontracteerd vervoer ook andere
vormen van vervoer worden ondersteund en/of aangestuurd.
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De mobiliteitscentrale fungeert in het regiemodel onafhankelijk van de vervoerders, waarmee er
geen belang is bij een hoog vervoervolume maar juist een prikkel ontstaat om het vervoersaanbod zo
goed mogelijk af te stemmen op de vervoervraag.
Met de mobiliteitscentrale ontstaat ook een partij die fungeert als rekencentrum en daarmee ook
voor de toekomst prognoses kan maken en scenario’s kan doorrekenen. Hiermee wordt ook de grip
op de kosten vergroot.

3.2.5 De vervoerders
De rol van de vervoerders beperkt zich binnen het regiemodel tot het rijden van ritten. Hierdoor kan
ook eenvoudig de ruimte geboden worden aan kleinere ondernemers om zelfstandig deel te nemen.
Dit beperkt de noodzaak tot onderaanneming. De totale vervoercapaciteit kan worden betrokken uit
een basisvervoerder die vaste capaciteit leveren en flexibele vervoerders die meer ad hoc ingezet
kunnen worden.
Doordat de vervoerder geen invloed meer heeft op de planning, ligt een basisvergoeding per
inzetuur voor de hand. De vervoerder krijgt een vergoeding op basis van beschikbaarheid, gemeten
vanaf zogenaamde basepoints, die fungeren als fysieke uitvalsbases voor de voertuigen. Door
gebruik te maken van meerdere basepoints in plaats van één uitvalsbasis worden de kansen voor
kleine ondernemers om deel te kunnen nemen groter.
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3.2.6 Een andere organisatiestructuur voor de samenwerking
Binnen het regiemodel ontstaat een andere organisatiestructuur om als gemeenten en provincie
samen regie te kunnen voeren op de mobiliteit in de regio.
• Deze structuur bestaat nu niet. De samenwerkingsstructuur is formeel opdrachtgever voor het
mobiliteitsbureau, voor de mobiliteitscentrale (publiek of privaat), voor de vervoerders en regelt
de onderlinge taken en verantwoordelijkheden.
• Het mobiliteitsbureau vormt het directe aanspreekpunt voor de mobiliteitscentrale en
vervoerders. Gemeenten en de provincie kunnen besluiten het formele opdrachtgeverschap te
beleggen bij het mobiliteitsbureau.
• De vervoerders worden aangestuurd door de mobiliteitscentrale.
Op termijn zal een keuze gemaakt moeten worden over de taken en verantwoordelijkheden en de
wijze waarop deze samenwerking juridisch geborgd wordt. Hiervoor bestaan verschillende
mogelijkheden van een bestuurlijke overeenkomst tot een Gemeenschappelijke Regeling.

3.2.7 Onderlinge taakverdeling binnen het regiemodel
Over een aantal taken moeten nog nadere keuzes gemaakt worden. Eén partij dient de
verantwoordelijkheid voor een taak te dragen, maar kan daarbij ondersteund worden door een
andere partij. Dit is visueel gemaakt in de hiernavolgende figuur.
De exacte grenzen van de taakverdeling worden in het vervolgtraject bepaald.
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3.2.8 Sturingsmogelijkheden in het regiemodel op kosten, kwaliteit en leefbaarheid
Het regiemodel biedt infrastructuur waarin partijen beter dan nu kunnen sturen op maatschappelijke
ontwikkelingen (leefbaarheid en mobiliteit) en het biedt optimale kansen om ook in de toekomst
binnen de beschikbare budgetten invulling te geven aan leefbaarheid door bereikbaarheid en
burgers die dat echt nodig hebben te ondersteunen in hun mobiliteit. Uiteindelijk is de mate van
efficiency en de mate waarin het model effecten oplevert afhankelijk van de mate waarin aan
knoppen wordt gedraaid.
Door het regiemodel ontstaan er sturingsmogelijkheden (zie de voorbeelden in onderstaande figuur)
op de afstemming tussen verschillende vervoervormen, de wijze waarop vervoervormen
gecombineerd kunnen worden, maatregelen ter stimulering van OV, afstemming met
vrijwilligersvervoer, afstemming over aanvangstijdstippen van bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten
en de inrichting van systeemkenmerken.
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Sturingsmogelijkheden
• Indicatie: de generieke toegang tot het model aanscherpen. Dit leidt ertoe dat mensen minder
snel toegang krijgen tot het doelgroepenvervoer. De individuele opdrachtgevers maken hier
uiteindelijk de keuzes in.
• Invulling van het reizigersprofiel en de mate waarin gestuurd wordt op het gebruik van
alternatief vervoer voor reizigers met een indicatie. Dit leidt ertoe dat de gebruikers van het
vervoersysteem, minder taxiritten gaan maken. Ook hier bepalen de individuele opdrachtgevers
de ‘bewegingsruimte’ van de regiecentrale.
• Aanpassing van de systeemkenmerken (de spelregels van het vervoer, zoals de omrijdmarge),
wat leidt tot hogere efficiency en mogelijk minder inkoop van vervoer.
• Schuiven met tijdstippen van activiteiten, waardoor meer volgtijdelijke combinaties mogelijk zijn.
• Instroom van meer gecontracteerde vervoervormen (zoals instellingenvervoer) en
vrijwilligersvervoer. Dit kan makkelijker plaatsvinden. Hierdoor neemt de efficiency van het totale
systeem toe.

3.2.9 Sturen op kostenbeheersing: een efficiencyslag voor de toekomst
Op basis van onderzoeken elders zijn onderstaande inschattingen gemaakt:
• Bundeling vervoer / efficiënter plannen: het effect van het combineren van vervoerstromen kan
naar verwachting circa 5-10% gaan bedragen. Dit is mede afhankelijk van het vervoervolume dat
in het model wordt ondergebracht.
• Kanteling: het effect van het doorvoeren van de kanteling in het vervoer naar het ‘best passend
vervoer voor de klant’ kan mogelijk oplopen tot 15-20%. Dit is mede afhankelijk van de huidige
indicaties en de aanwezigheid van openbaar vervoer.
Deze efficiencyslagen zijn nodig om ook in de toekomst bij gelijkblijvende budgetten te kunnen
voldoen aan de groeiende vraag. En zo de leefbaarheid op het platteland te kunnen blijven
ondersteunen.
Hierbij zijn drie kanttekeningen te plaatsen:
• De mate waarin de efficiencyslag plaatsvindt is voor een groot deel afhankelijk van de mate
waarin binnen het regiemodel aan ‘knoppen’ wordt gedraaid.
• Er kan sprake zijn van frictiekosten als nog niet alle vormen van doelgroepenvervoer zijn onder
gebracht in het regiemodel.
• Er is sprake van een inverdieneffect; de kosten (onder anderen voor het mobiliteitsbureau) gaan
voor de baten die met het model gerealiseerd kunnen worden.
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3.3 Voorkeur voor het regiemodel
3.3.1 Voordelen
Het regiemodel biedt de volgende voordelen:
• Flexibiliteit in de organisatie van het vervoer, doordat de mobiliteitscentrale geen belang heeft
bij meer vervoervolume, vervoerders geen invloed hebben op de (in)efficiëntie en de spelregels
van het vervoer kunnen veranderen zonder dat een nieuwe aanbesteding nodig is. Het model
kan hierdoor mee-ademen.
• Ontwikkelkansen voor bijdrage aan kanteling doordat de mobiliteitscentrale vanuit een
onafhankelijke rol reizigers actief verwijst naar de beste passende vervoeroplossing.
• Kans op beheersing van de kosten en vervoer en kwaliteit tijdens contract, doordat tijdens het
contract beter bijgestuurd kan worden zonder dat dit direct ingaat tegen de contracten.
• Mogelijkheden voor het ondersteunen of aansturen van andere vervoeroplossingen, zoals
kleinschalige mobiliteitsoplossingen, maatwerkvoorzieningen, overig doelgroepenvervoer).
• Het biedt de mogelijkheid dat meerdere partijen betrokken worden in de uitvoering, wat de
kansen voor (lokale) MKB vergroot.
• Door de nieuwe taakverdeling ontstaat de mogelijkheid om een efficiencyslag te maken in de
exploitatie van het doelgroepenvervoer, doordat meerdere vervoervormen op één centraal punt
worden gepland, wat bijdraagt aan duurzame mobiliteit.
• Door de centrale planning ontstaat efficiëntere inzet van voertuigen, wat bijdraagt aan
duurzame mobiliteit.
• Er ontstaan ontwikkelkansen voor verdere integratie tussen OV en doelgroepenvervoer, waarbij
de mobiliteitscentrale kan meedenken in de ontwikkelfunctie en het ontwikkelen van
alternatieve vervoerconcepten.
• Voor reizigers ontstaat één loket waar zij terecht kunnen voor informatie en reserveringen van
ritten.
• Omdat alle kennis van het vervoer op één punt komt te liggen, kan de mobiliteitscentrale
uitgroeien tot een mobiliteitspartner die ontwikkelingen binnen zowel het vervoer als
activiteiten kan initiëren en begeleiden.
• De complexiteit van de contractering voor vervoerders neemt af, waardoor kleinere
ondernemingen makkelijker kunnen deelnemen bij aanbestedingen.
• De financiële risico’s kunnen worden beperkt voor én tijdens het contract door diverse
sturingsmogelijkheden (zie 3.2.8).

3.3.2 Nadelen
Naast de genoemde voordelen zijn ook enkele nadelen verbonden aan het regiemodel:
• Op korte termijn is er mogelijk sprake van een deel inefficiency door inkoop op beschikbaarheid
als niet alle doelgroepenvervoer in het regiemodel is ondergebracht, naar mate het volume dat
gepland wordt door de centrale toeneemt door ingroei van vervoer verdwijnt dit.
• De huidige marktordening verandert door de scheiding van regie en uitvoering.
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•

•

De complexiteit van de contractering voor de opdrachtgever neemt – bij de keuze voor private
mobiliteitscentrale - toe omdat de opdrachtgever separaat contracten met de mobiliteitscentrale
en vervoerders afsluit in plaats van één groot contract.
Er is relatief weinig ervaring opgedaan met deze organisatievorm.

3.3.3 Conclusie: herbevestiging keuze mobiliteitscentrale
In oktober 2015 heeft de Stuurgroep ANNO besloten tot realisatie van een mobiliteitscentrale in
Noordoost Fryslân om ook in de toekomst binnen de beschikbare budgetten invulling te kunnen
geven aan bereikbaarheid door leefbaarheid en het ondersteunen van burgers die dat echt nodig
hebben in hun mobiliteit.
Gelet op het voorgaande is de conclusie dat door de implementatie van het zogeheten regiemodel
dat ook elders in Nederland al veelvuldig wordt toegepast, goed invulling kan worden gegeven aan
dit eerder besluit.
Gelet op de reeds vastgestelde doelstellingen en ambities scoort het regiemodel beter dan de
huidige werkwijze. De vormgeving van een mobiliteitscentrale kan daarom het beste plaatsvinden
door implementatie van het regiemodel in Noordoost Fryslân.
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4 Te maken keuzes binnen het regiemodel
Dit hoofdstuk gaat in op de te maken keuzes binnen het regiemodel, welke nodig zijn om concreet
aan de slag te gaan met de bouw van dit model en de mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân.

4.1 Publiek versus privaat

Dat het beleid een publieke aangelegenheid is en het vervoer een private is geen discussie. De keuze
tussen publieke of private uitvoering gaat vooral om het mobiliteitsbureau en de mobiliteitscentrale.
Er zijn feitelijk twee hoofdscenario’s te onderscheiden:
1. Aanbesteding van de dienst bij marktpartij: in dit hoofdscenario ligt de organisatie- en
resultaatverantwoordelijkheid bij een externe marktpartij. Hiervoor moet middels een
aanbesteding de dienst uitgevraagd worden in de markt. De wijze /model waarop deze inkoop
plaatsvindt kan echter sterk verschillen van een traditionele aanbesteding tot een publiek-private
samenwerking.
2. Publieke resultaat- en organisatieverantwoordelijkheid voor de dienst: in dit hoofdscenario ligt
de verantwoordelijkheid ten aanzien van het resultaat en de organisatie bij een publieke
organisatie die mogelijk wel los kan staan van de gemeentelijke organisatie. Hierbij kunnen
verschillende keuzes gemaakt worden ten aanzien van de wijze waarop organisatieonderdelen
ingericht en ingekocht worden.
Binnen deze twee hoofdscenario’s zijn verschillende subscenario’s mogelijk.
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4.1.1

Publiek Mobiliteitsbureau

De taak van het mobiliteitsbureau ligt zeer dicht tegen het overheidsdomein. Hoewel het
opdrachtgeverschap bij de deelnemende partijen ligt, heeft het mobiliteitsbureau een prominente
rol binnen het contractmanagement en de ontwikkelfunctie. Dit pleit ervoor de verantwoordelijkheid
hiervoor publiek te laten. Wel is het mogelijk voor delen van de uitvoering van de dienst private
expertise in te huren.

4.1.2

Private Mobiliteitscentrale

Voor de functie van de mobiliteitscentrale is uitgebreider beschouwd of deze publiek of privaat
belegd moet worden. Om een juiste afweging te kunnen maken is een afwegingskader opgesteld. Dit
kader is gebaseerd op de uitgangspunten voor de organisatie voor de uitvoering van het
doelgroepenvervoer. Daarnaast zijn criteria opgenomen die vaker door gemeenten worden
gehanteerd bij afwegingen om diensten en producten binnen de eigen organisatie uit te voeren of te
outsourcen/extern in te kopen. Zie bijlage 2.
Op basis van de beoordeling op de meest belangrijk geachte criteria, is de voorkeur om de
operationele regie (mobiliteitscentrale) door een private partij in te vullen.

Pagina 24 van 46

Belangrijkste argumenten hiervoor zijn:
• De beheersing van kosten is bij een private centrale beter geborgd, door middel van een
contract.
• De operationele regietaken behoren niet tot de primaire taken van de overheid. Marktpartijen
kunnen dit beter en efficiënter.
Uitgangspunt is dat – bij een keuze voor een private mobiliteitscentrale – de partij die de centrale
uitvoert, geen rol mag hebben in het rijden van de ritten. Reden hiervoor is de doelstelling dat de
mobiliteitscentrale volledig onafhankelijk en in het belang van de opdrachtgevers opereert. Dit
betekent dat er twee aanbestedingen plaats vinden. Een voor de mobiliteitscentrale (de operationele
regie) en een voor de uitvoering van het vervoer.
Aandachtspunten en beperking risico’s voor én tijdens het contract
• In het contract met een private partij voor een mobiliteitscentrale moet tot een bepaalde hoogte
uitbreidingsmogelijkheden voor andere soorten vervoer en eventuele andere deelnemers
gecreëerd worden.
• De mobiliteitscentrale moet voldoende handvaten hebben en geprikkeld worden om de planning
zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Deze worden opgenomen in het eisenpakket.
• Er kan een plafond worden gesteld aan de inschrijfprijs voor de mobiliteitscentrale.
• Er kan een plafond (bovengrens en/of ondergrens) worden gesteld aan de inschrijfprijs per uur
voor het vervoer.
• De mobiliteitscentrale kan een taakstelling jaarbudget meekrijgen voor het vervoer.
Financiële risico’s kunnen grotendeels worden beperkt voor én tijdens het contract. Net als bij iedere
andere aanbesteding zijn de financiële effecten ervan op voorhand niet bekend. Door het opzetten
van professioneel contractmanagement kunnen de kostenontwikkelingen in het hele regiemodel
worden gemonitord.

4.1.3

Advies

Geadviseerd wordt de taak van het mobiliteitsbureau publiek te organiseren en de taak van de
mobiliteitscentrale als geheel privaat in te kopen, naast het privaat inkopen van het vervoer.

4.2 Schaalniveau
Om het kleinschalig vervoer te organiseren en uit te voeren moet ook een keuze worden gemaakt
ten aanzien van het geografische schaalniveau en in welke regio’s. Van belang hiervoor zijn drie
aspecten:
• bestaande samenwerkingen en synergie;
• vervoerkundige samenhang;
• organisatorische effecten.
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4.2.1 Bestaande samenwerkingen en synergie
Van belang is om te kijken welke bestaande samenwerkingsvormen tussen gemeenten reeds bestaan
en mogelijk ook gebruikt kunnen worden voor een gezamenlijke samenwerkingsstructuur van
kleinschalig vervoer.
4.2.2

Vervoerkundige samenhang

Vervoerstromen Wmo-vervoer

Vervoerstromen leerlingenvervoer

Op basis van een analyse van de huidige vervoerstromen van het Wmo-vervoer en leerlingenvervoer
kan het volgende worden geconcludeerd:
• De regio Noordoost-Fryslân vormt een vervoerkundige eenheid.
• Het Wmo-sociaal-vervoer vindt vooral plaats van/naar grotere kernen in of net buiten de regio.
Daarnaast zijn er veel vervoerbewegingen binnen de grote kernen.
• De vervoerbewegingen in het leerlingenvervoer blijven voor een groot deel binnen de regio of
gaan naar Drachten en Leeuwarden. Beetsterzwaag en Groningen zijn in mindere mate populaire
bestemmingen.
• Er zijn geen noemenswaardige vervoerbewegingen naar de rest van Fryslân, buiten de genoemde
relaties.
Gezien de vervoerkundige samenhang is het verstandig het vervoer minimaal op het niveau van
Noordoost-Fryslân te organiseren. Er is op basis hiervan geen vervoerkundige argumentatie te kiezen
voor een groter schaalniveau.
Er kan verkend worden of direct omliggende gemeenten, zoals Smallingerland, zich op langere
termijn (mogelijk) willen aansluiten bij het regiemodel. Voorwaarde is dan dat de koers van de
ANNO-gemeenten leidend is.
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4.2.3 Organisatorische effecten
Voor de uitvoering van de regiefunctie in de mobiliteitscentrale kunnen schaalvoordelen ontstaan als
dezelfde functie voor een geografisch groter gebied wordt uitgevoerd. Daarbij moet gerealiseerd
worden dat de regiefunctie slechts circa 15% van de totale vervoeromzet uitmaakt. De
schaalvoordelen zullen absoluut, en afgezet tegen de vervoeromzet, relatief beperkt zijn. Bij een
keuze voor private mobiliteitscentrale ligt daarnaast voor de hand om de opdracht niet onnodig
groot te maken.
NB: In het geval van een publieke centrale is het wel logisch om in het geval van overeenkomende
beleidsambities een gezamenlijk centrale breder dan Noordoost Fryslân op te zetten om dubbele
investeringen in hard- en software te voorkomen.
Voor de functie van het publieke mobiliteitsbureau kan mogelijk los van de mobiliteitscentrale
verkend worden wat het gewenste schaalniveau is. Een optie zou kunnen zijn het mobiliteitsbureau
te laten werken voor verschillende regio’s, waarbij ook de afstemming met het reguliere openbaar
vervoer veel aandacht krijgt. Gezien de voorkeur voor een publiek mobiliteitsbureau is geografische
uitbreidbaarheid relatief eenvoudig te organiseren als daar op termijn behoefte aan is.
4.2.4

Advies

Geadviseerd wordt om te beginnen op de schaal van Noordoost-Fryslân, bij de ANNO-gemeenten:
de huidige betrokken partijen. Bestuurlijk kan worden overwogen om op termijn aangrenzende
gemeenten de kans te geven aan te sluiten.

4.3 Vervoervormen
De voornaamste vervoervormen in Noordoost Fryslân zijn op dit moment Wmo-sociaal,
leerlingenvervoer en Wmo-dagbesteding. De overige vervoervormen zijn in omvang beperkt. Het
Wmo-dagbestedingsvervoer is op dit moment gecontracteerd via de zorgaanbieders.
Reizigersgroep
Opstapper
Wmo-sociaal
Leerlingenvervoer
Wmo-BG
Overig
Totaal1

Aantal gebruikers
4.733 ritten / 5.600 reizigers
5.000 pashouders
650
Circa 1.000
Onbekend

Kosten/jaar
€ 190.000
€ 1.800.000
€ 2.000.000
onbekend
onbekend
€ 4.000.000

1

Voor de totale kosten worden alleen de kosten voor Wmo-sociaal, leerlingenvervoer en Opstapper meegenomen, omdat deze bekend zijn
en vanaf de start beoogd onderdeel zijn van het regiemodel.
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Bij de start van het regiemodel is het van belang dat voldoende vervoermassa aanwezig is. Daarom
ligt het voor de hand in ieder geval te starten met het gemeentelijke Wmo-sociaal en
leerlingenvervoer. Daarnaast sluit het Opstappervervoer qua kenmerken en exploitatiewijze goed
aan bij het vervoer Wmo-sociaal.
Het aansluiten van andere vervoervormen kan in een later stadium nader worden verkend. Daarbij
kan een onderscheid worden gemaakt tussen:
• de operationele regie en de uitvoering van het vervoer binnen het regiemodel, wat voor
bijvoorbeeld Wmo-dagbestedingsvervoer en op termijn Valys interessant zou kunnen zijn;
• de informatievoorziening over en ondersteuning bij de uitvoering van vervoer, bijvoorbeeld bij
vrijwilligersvervoer.

4.3.1

Advies

Geadviseerd wordt tenminste de volgende vervoervormen op te nemen binnen het te
implementeren regiemodel om voldoende vervoermassa te creëren:
• Wmo-sociaal
• Leerlingenvervoer
•

4.4

Opstapper

Startmoment

Tot slot wordt stilgestaan bij vraag wat het beste startmoment is voor het regiemodel. Hierbij zijn
twee aspecten van belang: het moment van aflopen van de huidige vervoerscontracten en de
benodigde tijd voor de implementatie van het regiemodel.
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4.4.1 Moment van aflopen huidige contracten
Op dit moment lopen diverse vervoercontracten. Binnen de huidige taxivervoercontracten is de
maand augustus een moment waar contracten eindigen. De huidige OV-concessie loopt tot
december 2020. Daarbinnen is er elke half jaar in juni en december een optie om aanpassingen te
doen aan de Opstapper in overleg met de vervoerder.
Op basis van het doelgroepenvervoer is de maand augustus is een ‘natuurlijk’ moment waarop de
start van het regiemodel mogelijk is. Het eerst haalbare moment om te starten met het regiemodel is
per augustus 2017. Op dat moment lopen de vervoercontracten af voor het leerlingen- en Wmovervoer in Ferwerderadiel en eindigen de eerste verlengingsjaren van de contracten leerlingen- en
Wmo-vervoer in Tytsjerksteradiel. De vervoercontracten van de DDAK-gemeenten eindigen per 1
augustus 2016. Dit vervoer kan aansluiten, indien het leerlingen- en Wmo-vervoer voor één jaar
worden overbrugd.
De grootste mogelijkheden voor aansluiten van het (kleinschalig) openbaar vervoer zijn er bij het
aflopen van de concessie in 2020. Niettemin is er de mogelijkheid om in overleg met de vervoerder
gedurende de concessie het Opstappervervoer aan te laten sluiten, waarbij het de voorkeur heeft om
dit op het moment van de nieuwe dienstregeling te doen. De eerste mogelijkheid die zich voordoet is
per december 2017. Het Opstappervervoer kan instromen in december 2017.
De contracten voor het dagbestedingsvervoer in het kader van de Wmo en jeugdwet lopen tot einde
2017. Gemeenten moeten met aanbieders nieuwe afspraken maken voor 2018 en verder. Een
mogelijkheid is dat (een deel van) dit vervoer vanaf dan wordt aangestuurd via het regiemodel.

4.4.2 Minimaal tijdpad implementatie regiemodel
Naast de lopende vervoercontracten moet rekening worden gehouden met voldoende
implementatietijd voor het regiemodel. Indien wordt gekozen voor een private mobiliteitscentrale
moeten aanbestedingsprocedures plaatsvinden voor zowel de regiefunctie als voor het vervoer. Het
is van grote toegevoegde waarde deze aanbestedingen volgtijdelijk te doorlopen, zodat de
mobiliteitscentrale kan mee-adviseren bij de inkoop van het vervoer. Ook heeft de markt na de
aanbesteding van de regiecentrale duidelijkheid welke partij die functie gaat invullen en kan
anticiperen op de aanbesteding van het vervoer.
Als wordt uitgegaan van een start per 1 augustus 2017, vereist dit dat in juli 2016 een
aanbestedingsprocedure start voor de functie van mobiliteitscentrale en in december 2016 voor het
vervoer. Dit betekent dat de komende maanden in beperkte tijd verschillende aspecten nader
uitgewerkt moeten worden. Niettemin is deze planning reëel, mits tijdig de nodige bestuurlijke
besluiten worden genomen. In bijlage 3 is een procesplanning opgenomen tot en met de
exploitatiestart in augustus 2017.
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4.4.3

Advies

Geadviseerd wordt 1 augustus 2017 te hanteren als startmoment voor het regiemodel, waarbij het
Opstappervervoer kan instromen in december 2017. Voorwaarde is dat in juli 2016 de
aanbesteding van de mobiliteitscentrale wordt gepubliceerd en in december 2016 voor het
vervoer.
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5 Consequenties van het regiemodel
5.1 Leefbaarheid door bereikbaarheid
Met de komst van het regiemodel creëren partijen een nieuw toekomstbestendig organisatiemodel
voor alle kleinschalige vervoeroplossingen. Hierdoor blijft het aanbod van voorzieningen in stand en
hebben partijen diverse knoppen om te kunnen sturen om in te kunnen spelen op toekomstige
ontwikkelingen. Dit komt de leefbaarheid op het platteland ten goede.

5.2 Reiziger
De invoering van het nieuwe regiemodel heeft gevolgen voor de reiziger. Wat voor de reiziger in
ieder geval verandert is dat er één integraal toegangspunt ontstaat. Wat voor de reiziger kan
veranderen zijn de systeemkenmerken (productformules). Hierin hoeft in principe niets te
veranderen. Maar als optimale efficiency wordt nagestreefd liggen veranderingen hierin wel voor de
hand. Dit is uiteindelijk afhankelijk van de beleidskeuzes die gemeenten en provincie maken, die door
de mobiliteitscentrale worden uitgevoerd.
Het is belangrijk dat richting reizigers wordt aangegeven dat de spelregels van het het
vervoerssysteem (systeemkenmerken) binnen een regiemodel niet jarenlang vaststaan. Wanneer
systeemkenmerken worden gewijzigd, is dit in het belang van zowel de opdrachtgever als de reiziger.
Het doel is in dat geval te komen tot een beter planbaar, efficiënter en ook een betrouwbaarder
vervoersysteem. Door de systeemkenmerken niet vanaf het startmoment te wijzigen hoeven
reizigers weinig te merken van deze verandering. Aan de andere kant kan er ook bewust vanuit
beleidsoverwegingen voor worden gekozen om deze huist wel aan te passen vanaf de start .

5.3 Werkgelegenheid
Voor de werkgelegenheid kunnen we constateren dat voor de taken regie en vervoer ook in de
nieuwe situatie eenzelfde arbeidsvolume nodig zal zijn, waarmee de regionale werkgelegenheid
hetzelfde blijft. Er zal wel sprake zijn van een kleine verschuiving van werkgelegenheid van bestaande
vervoerders naar de op te zetten mobiliteitscentrale.
Voor de uitvoering van het vervoer zijn altijd chauffeurs nodig. Vervoerders zullen altijd gebruik
maken van lokale arbeidskrachten. In de Cao Taxi is bovendien opgenomen dat een nieuwe
contractant 70% van het personeel een baanaanbod moet doen.
Bij de mobiliteitscentrale is de garantie op lokale aanbieders voorhand niet te geven. Dit is echter
een klein deel van de totale werkgelegenheid in het regiemodel. In de aanbesteding kan wel
enigszins gestuurd worden op een regionale uitvoering, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de
regionale binding en een (passieve) beheersing van de Fryske taal. Bij de recente
vervoeraanbesteding in Flevoland is het vervoer gegund aan drie partijen uit de regio.
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Er kan sprake zijn van verschillende en soms tegenstelde belangen tussen markt en overheid. Met
de keuze voor het regiemodel kiezen gemeenten voor de door hun gestelde doelen voor een
leefbaar platteland. Andere belangen kunnen niet altijd worden ingewilligd omwille van het
maatschappelijk belang. Wel kan zo goed mogelijk rekening worden gehouden met deze andere
belangen.

5.4 Taxibranche
De invoering van dit model heeft effecten op de markt: enerzijds doordat vervoerders afstand
moeten doen van hun regiefunctie en anderzijds doordat de functies regie en vervoer niet door
dezelfde partij uitgevoerd kunnen worden. Tijdens ontwikkeltrajecten in andere regio’s is
nadrukkelijk ook gesproken met de markt. De reactie vanuit de markt is divers.
Voor partijen die nu al primair zich richten op het voeren van regie en voor kleine vervoerders biedt
het model vooral kansen. Zij zijn daarom veelal positief. Voor private regievoerders is dit uiteraard
alleen van toepassing op het moment dat de regietaak wordt aanbesteed in de markt. Het model
biedt ook kansen voor nieuwe partijen vanuit de logistiek, ICT en het openbaar vervoer. Vanuit de
markt is bij de recente aanbestedingen gebleken dat er voldoende interesse is voor de regiefunctie
en het vervoer. In Flevoland waren bijvoorbeeld 11 inschrijvers op de aanbesteding voor de
mobiliteitscentrale en 8 voor het vervoer.
Niet voorkomen kan worden dat bestaande partijen (taxibedrijven) een keuze moeten maken tussen
de regietaak en het vervoer. De invoering van dit model brengt de taximarkt – waar al jarenlang een
prijsdruk en schaalvergroting gaande is - in beweging.

5.5

Financieel

5.5.1 Kostencomponenten
De kostenstructuur van het regiemodel bestaat uit vier kostencomponenten:
• Vaste exploitatiekosten mobiliteitscentrale.
• Variabele exploitatiekosten vervoer, afhankelijk van het aantal verreden ritten en inzeturen.
• Vaste kosten mobiliteitsbureau voor het contractmanagement en de ontwikkelfunctie.
• Eenmalige projectkosten die nodig zijn voor de implementatie van het regiemodel.
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Er is in beginsel sprake van een herverdeling van de huidige kosten. De regietaak wordt in de huidige
situatie ook uitgevoerd. Dit gebeurt binnen verschillende contracten door taxibedrijven en Arriva
voor het Opstappervervoer. Op basis van ervaringscijfers schatten wij in dat circa 15% van de huidige
vervoerskosten (regie + vervoer) de regiekosten van de mobiliteitscentrale vormen. De eerste
aanbestedingen in de markt bevestigen dit beeld. In beginsel vindt deze verschuiving kostenneutraal
plaats. Er kunnen wel enige frictiekosten optreden, bijvoorbeeld doordat vervoerders wel voor
andere vervoervormen een eigen centrale open moeten houden. Deze effecten blijven echter buiten
het model.
Op dit moment vinden de beheertaken plaats bij de afzonderlijke gemeenten en provincie. In het
regiemodel worden deze overgedragen aan het mobiliteitsbureau. Er is sprake van een
professionalisering van het contractmanagement. Dit betekent een herverdeling van de bestaande
budgetten. Mogelijk ontstaat enige arbeidsfrictie, doordat bij gemeenten de vrijgekomen ruimte in
het takenpakket wordt benut voor andere taken. Het biedt echter ook ontwikkelkansen voor de
medewerkers.
Daarnaast krijgt het mobiliteitsbureau de taak de ontwikkelfunctie vorm te geven. Deze taak wordt
nu niet actief uitgevoerd. Hierbij is echter wel sprake van een te verwachten inverdieneffect. De
investeringen voor deze taak moeten zich op termijn terugverdienen in een efficiëntere uitvoering
van het vervoer. Voor de kosten voor het mobiliteitsbureau geldt vanwege de ontwikkeltaak
niettemin dat er in beginsel sprake zal zijn van extra kosten in vergelijking met de huidige situatie.
Bij de verdere inrichting van het regiemodel en de inrichting van het mobiliteitsbureau moeten in
een later stadium nog nadere keuzes worden gemaakt. Deze keuzes beïnvloeden de organisatie en
de kosten ervan. Het gaat daarbij om:
• Welke mate van intensiteit van beheer wordt toegepast binnen het contractmanagement?
• In welke mate wordt de ontwikkelfunctie opgepakt?
• Welke exacte taakverdeling ontstaat tussen gemeenten, mobiliteitsbureau en
mobiliteitscentrale?
• Op welke wijze worden de taken van het mobiliteitsbureau ingevuld? Denk daarbij aan keuzes
rondom functies, aantal fte, tijdbesteding en interne of externe invulling.
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5.5.2 Omvang van de jaarlijkse kosten
Op basis van voorgaande staan in onderstaande tabel een inschatting van de jaarlijks terugkerende
kosten van het regiemodel weergegeven.
Type kosten
Exploitatiekosten mobiliteitscentrale
Exploitatiekosten vervoer
Mobiliteitsbureau (beheer en ontwikkeling)

Huidige kosten
€ 4 miljoen / jaar
PM

Toekomstige kosten
5-15 % = € 400.000 / jaar
85% = € 3.600.000 / jaar
€ 250.000 - € 350.000 / jaar

De kosten van de mobiliteitscentrale zijn geraamd op basis van een geschat aandeel in de huidige
vervoerkosten. Hierbij is gerekend met 15% van het Wmo vervoer en het Opstapper vervoer en 5%
van het leerlingenvervoer. Uit de ervaringen elders in Nederland blijkt dit reëel te zijn.
De vervoerkosten zijn geraamd op basis van een geschat aandeel van 85% van de huidige
vervoerkosten. Zoals eerder in 3.3.3 aangegeven bestaan diverse sturingsinstrumenten om op deze
vervoerkosten te sturen. Zo kan de mobiliteitscentrale een taakstellend budget meekrijgen voor het
in te kopen vervoer.
De toekomstige kosten van het mobiliteitsbureau worden op dit moment grofweg geraamd met een
bandbreedte tussen € 250.000 en € 350.000. Eén van de vervolgacties is het uitwerken van deze
bandbreedte naar een detailbegroting. Deze is zoals hiervoor in 5.5.1 aangeven mede afhankelijk van
nog te maken keuzes in de taakafbakening en verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de
opdrachtgevers, het mobiliteitsbureau en de centrale. Een deel van deze kosten zijn taken die nu ook
al worden uitgevoerd. Gemeenten en provincie maken op dit moment kosten voor de uitvoering van
contractmanagement. Deze taken en kosten zijn op dit moment versnipperd.
Het andere deel van de kosten heeft te maken met de nieuwe focus op de ontwikkelfunctie. Een
mogelijkheid kan zijn om deze nieuwe kosten ook een aandeel uit de huidige vervoerskosten te
geven van bijvoorbeeld 2%.

5.5.3 Eenmalige implementatiekosten
De eenmalige implementatiekosten lopen vanaf het moment van positieve besluitvorming eind
maart en in ieder geval tot de start van het regiemodel op 1 augustus 2017. De kosten komen onder
meer voort uit de inzet van een de kwartiermaker op dit proces (project en procesmanagement
ambtelijk en bestuurlijk) en de inhuur van externe expertise op het gebied van inkoop,
vervoerdeskundigheid, juridisch en dergelijke. Daarnaast is er ambtelijke capaciteit nodig voor de
afstemming en inbreng van de belangen van de opdrachtgevers.
Het eindresultaat is een draaiend regiemodel, met een publiek mobiliteitsbureau, private
mobiliteitscentrale en vervoerders, met aandacht voor nazorg.
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Uitsplitsing eenmalige implementatiekosten

Raming kosten

Inkooptraject mobiliteitscentrale
•
•

€ 45.000
€ 30.000
€ 15.000

Externe materiedeskundigheid
Inkoopondersteuning

Inkooptraject vervoer
•
•
•

€ 60.000
€ 30.000
€ 15.000
€ 15.000

Externe materiedeskundigheid
Inkoopondersteuning
Vervoeranalyse

Bouw mobiliteitsbureau
•
•
•
•

€ 70.000
€ 30.000
€ 20.000
€ 5.000
€ 15.000

Organisatieplan en detailbegroting
Implementeren ambtelijke organisatie
Implementeren uitkomst flankerende maatregel sturen op vraag en aanbod
Opzetten en begeleiden mobiliteitsbureau in opstartfase

Uitwerken samenwerkingsstructuur
•
•

€ 25.000
€ 15.000
€ 10.000

Samenwerkingsvorm uitwerken (juridisch)
Implementeren bestuurlijke organisatie (besluitvorming e.d.)

Proces- en projectmanagement (planning en organisatie )

€ 40.000
Totaal

Onvoorzien en actueel 20%

€ 240.000
€ 50.000

De eenmalige projectkosten voor de implementatie van het regiemodel worden op € 240.000
geraamd. Daarnaast wordt uitgegaan van een post ‘onvoorzien en actueel’ van € 50.000 (grofweg
20%) vanwege de complexiteit van deze opdracht en de bestuurlijke en maatschappelijke aandacht.
Het voorstel is om deze post op dat moment op te vragen wanneer daar daadwerkelijke gebruik van
moet worden gemaakt.

5.5.4 Onderverdeling van de kosten
De uiteindelijke kosten van de individuele partijen zijn afhankelijk van diverse variabelen. Een zeer
belangrijke variabele is de wijze waarop partijen de exploitatie- en organisatiekosten onderling
verdelen.
Vaste verdeelsleutel mobiliteitsbureau en mobiliteitscentrale
De kosten voor het mobiliteitsbureau zijn vaste kosten. Het ligt daarom voor de hand de verdeling
van deze kosten op basis van een vaste verdeelsleutel te verdelen over partijen. De regiekosten van
de mobiliteitscentrale zijn grotendeels onafhankelijk van het vervoervolume. Het ligt daarom voor de
hand de verdeling van deze kosten niet of niet in grote mate te laten afhangen van de mate waarin
gemeenten en provincie vervoer afnemen. Het kan nodig zijn dat er een onderscheid wordt gemaakt
tussen de deelnemende vervoervormen, als niet alle partijen deelnemen met dezelfde
vervoervormen in het model.
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Flexibele verdeelsleutel vervoer: afnemer betaalt
De meest complexe verdeling betreft de verdeling van de vervoerkosten, mede omdat deze
kostenpost het hoogst is. Voor de verdeling van de vervoerkosten moet een eerlijke en rechtmatige
verdeelsystematiek bepaald worden waarin in ieder geval het principe van ‘de afnemer betaalt’ terug
moet komen. De exacte vormgeving van deze verdeelsleutel hangt mede af van de wijze waarop
vervoer wordt ingekocht en wordt dus in een later stadium in gezamenlijk overleg tussen de
betrokken partijen bepaald.
Zoals al eerder toegelicht in paragraaf 3.3.3. kunnen de kosten vooraf en tussentijds worden
beïnvloed, door de inzet op een regiemodel. Andere variabelen die kunnen leiden tot een
verandering van de huidige kosten per gemeenten zijn:
• aanbesteding / marktontwikkeling;
• eventuele gewijzigde spelregels (op combinatiegraad);
• een eventueel verhoging van de reizigersbijdrage;
• eventueel wijzigen van het indicatiebeleid van gemeenten;
• het daadwerkelijk gebruik;
• toekomstige ingroei van andere vervoervormen ná de start.
Over de kosten voor het mobiliteitsbureau, de mobiliteitscentrale en het vervoer moeten in een
later stadium concrete afspraken worden gemaakt. Voor nu wordt geadviseerd in te stemmen met
de bovenstaande principes.

Verdeelsleutel eenmalige implementatiekosten
Alle partners, gemeenten en provincie hebben belang bij de realisatie van het regiemodel per 1
augustus om uitvoering te geven aan de doelen voor de regio. Voor een leefbaar platteland in een
krimpregio. Voor leefbaarheid door bereikbaarheid. Om die mensen die het echt niet zelf kunnen te
helpen bij hun mobiliteit. Een bijdrage van alle partijen ligt daarbij voor de hand, ook gezien dat dit
een opgave is uit ANNOII. Daarnaast is wellicht een bijdrage uit het krimpbudget voor de regio
mogelijk.
Over de kosten voor de implementatie van het regiemodel voor 1 augustus 2017 moeten nu
afspraken worden gemaakt over de verdeling en wijze van financiering tussen de partners om te
kunnen starten met de realisatie van het regiemodel.
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6 Conclusie en advies
6.1 Regiemodel als groeimodel
De gemeenten in Noordoost-Fryslân werken al een aantal jaren aan een nieuwe koers voor het
kleinschalig vervoer in samenhang met het regulier openbaar vervoer en de totale leefbaarheid van
de regio.
Bij de geformuleerde doelstellingen sluit het regiemodel beter aan dan de huidige werkwijze rondom
het kleinschalig vervoer. Bij het regiemodel wordt een harde scheiding aangebracht tussen de
operationele regie in een mobiliteitscentrale, en de uitvoering door meerdere vervoerders. Het
mobiliteitsbureau heeft een belangrijke taak in het contractmanagement en de tactische regie, ofwel
in de ontwikkelfunctie en het draaien aan de knoppen om de beoogde doelen waar te maken.
De huidige contracttermijnen maken het mogelijk op 1 augustus 2017 te starten met het regiemodel
in Noordoost Fryslân: het ANNO gebied. Daarbij is sprake van een groeimodel. Zowel geografisch als
qua vervoersvormen. Er is wel vanaf de start vervoermassa nodig, waar Wmo-sociaal,
leerlingenvervoer en de Opstapper voor zorgen. Andere vervoervormen kunnen daarna aanhaken.

6.2

Advies

De projectgroep adviseert de stuurgroep ANNO:
• Voor de uitvoering van het kleinschalig vervoer het regiemodel verder te implementeren.
• De regiefunctie onder te brengen bij een private mobiliteitscentrale.
• Het contractmanagement en de ontwikkelfunctie onder te brengen bij een publiek
mobiliteitsbureau.
• Voor het vervoer meerdere vervoerders te contracteren die onafhankelijk opereren van de te
contracteren mobiliteitscentrale.
• De uitvoering van het kleinschalig gemeentelijke en provinciale vervoer samen te voegen en aan
te laten sturen door de mobiliteitscentrale. Dit betreft het Wmo-, leerlingen en
Opstappervervoer.
• De samenwerking te starten op het schaalniveau van Noordoost-Fryslân.
• Te starten met de exploitatie per 1 augustus 2017, waarbij de Opstapper instroomt in december
2017.

6.3

Vervolgstappen implementatie regiemodel: plan van aanpak

De projectgroep adviseert om voor de implementatie van het regiemodel op korte termijn de
volgende vervolgstappen te zetten.
Inkooptraject mobiliteitscentrale en vervoer
• Opstellen bestek voor de mobiliteitscentrale.
• Volgtijdelijk opstellen bestek vervoer.
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Mobiliteitsbureau
• Uitwerking van een organisatieplan voor het mobiliteitsbureau.
• Nadere definiëring van de grenzen in de taakverdeling van het mobiliteitsbureau en de
mobiliteitscentrale.
• Detailbegroting kosten mobiliteitscentrale.
Uitwerken samenwerkingsvorm
• Uitwerking van de samenwerkingsvorm tussen de deelnemende partijen inclusief de
kostenverdeling ten aanzien van de vervoerskosten.
• Te verkennen of omliggende gemeenten willen deelnemen in het op te richten regiemodel.
Vervolgactie op termijn
• Uitwerking van de mogelijkheden andere vervoervormen in het regiemodel onder te brengen,
waaronder kleinschalige mobiliteitsoplossingen en dagbestedingsvervoer.
De kosten voor de implementatiefase tot de start van het regiemodel op 1 augustus 2017 worden
geschat op € 240.000. Dit is exclusief € 50.000 voor onvoorzien en actualiteiten. Zie paragraaf 5.5.3
voor een nadere toelichting op deze eenmalige projectkosten.
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Bijlage 1: Begrippenlijst
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

Basepoint: Een fysieke locatie van waaruit wordt gewerkt voor de inzet van de vervoercapaciteit. Een
basispunt wordt gehanteerd voor de berekening van de inzettijd die de mobiliteitscentrale bepaalt. Een
dienst start hiermee altijd vanaf een basispunt en eindigt op datzelfde basispunt.
Collectief Vraagafhankelijk vervoer: vervoerdienst op afroep die alleen rijdt indien deze door de reiziger
vooraf wordt gereserveerd bij de vervoercentrale.
Doelgroepenvervoer: het geheel van verschillende vervoervoorzieningen die worden aangeboden aan
burgers die vanwege een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het regulier vervoer.
Inclusief beleid: dit zorgt ervoor dat voorzieningen zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor alle burgers: jong
en oud, met en zonder beperkingen. Zowel fysiek als qua informatie. Mensen met een beperking en
ouderen ondervinden minder belemmeringen in hun zelfredzaamheid en in maatschappelijke participatie
ofwel het meedoen in de lokale samenleving.
Kanteling in vervoer: nieuwe benadering van mobiliteitsvraagstukken waarin zodanig wordt gewerkt dat
de eigen kracht van de inwoner en zijn sociale netwerk maximaal worden benut bij het oplossen van
mobiliteitsvraagstukken.
Mobiliteitscentrale: organisatie die zorg draagt voor de operationele en tactische regie over één of
meerdere vormen van vervoer gericht op een efficiënte uitvoering in het belang van de opdrachtgever(s)
en die tevens een informerende en adviserende rol functie heeft richting de reizigers.
Ontwikkelfunctie: Taak binnen de regiefunctie van het vervoer gericht op het optimaliseren van de
efficiency van het totale vervoersysteem die als schakel fungeert tussen het (strategisch) beleidskader van
de opdrachtgever en de operationele regie. Dit betreft bijvoorbeeld de afstemming tussen verschillende
vervoervormen, de wijze waarop vervoervormen gecombineerd kunnen worden, maatregelen ter
stimulering van OV, afstemming over aanvangstijdstippen van activiteiten en de inrichting van
systeemkenmerken.
Openbaar vervoer: personenvervoer dat openbaar toegankelijk is en vaak in de vorm van een lijndienst
wordt uitgevoerd in opdracht van een (decentrale) overheid die daarmee de rol van OV-autoriteit vervult.
Operationele regie: advies op beschikbare reismogelijkheden, ritaanname, planning en dispatch (verdelen
van ritten over de beschikbare voertuigen).
OV-advies: reisadvies per openbaar vervoer dat door de vervoercentrale - op aangeven van gemeenten –
vrijwillig of dwingend wordt gegeven aan reizigers en dat voldoet aan door de opdrachtgevers bepaalde
kwaliteitscriteria.
OV-plus haltes: haltes in het landelijk gebied waar verschillende (openbaar) vervoerstromen aan elkaar
gekoppeld worden. Hier vindt de overstap plaats tussen regulier (dik) OV en ander vervoer, zoals de
Opstapper (dun OV), de auto of de fiets.
Reizigersgroep: een groep reizigers of doelgroep met uniforme kenmerken die - al dan niet op basis van
indicatie vanuit wet- of regelgeving - gebruik maakt van voor hen geschikt vervoer
Reizigersprofiel: Persoonlijk profiel van de reiziger waarin de gemeente NAW-gegevens en specifieke
kenmerken van de reiziger vastlegt die relevant zijn voor de uitvoering van het vervoer / het maken van
een verplaatsing.
Routegebonden vervoer: vervoer van één of meer reizigers die in min of meer vaste frequentie en
samenstelling reizen per taxi tussen hun woonadres en een activiteitenlocatie (school, zorginstelling,
werkvoorziening).
Systeemkenmerken: de spelregels die gelden binnen het vervoersysteem, zoals omrijdtijd,
vooraanmeldtijd en marges rondom de gewenste ophaaltijd.
Uitvoering vervoer: het beschikbaar stellen van en rijden met het juiste materieel en personeel op de door
de vervoerscentrale gevraagde tijd en plaats.
Vrijwilligersvervoer: vaak kleinschalige vervoervoorziening die wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
WLZ: Wet Langdurige Zorg.
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.
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Bijlage 2: Afwegingskader publiek-privaat
Criterium

Toelichting

Privaat

Publiek

1

Binding met de
gemeentelijke rol

Opvatting over de mate waarin uitbesteden wenselijk is of dat het
gaat om onlosmakelijke kerntaken van een gemeente. Vinden we
bijvoorbeeld dat de operationele regie op dit moment onderdeel is
van de kerntaken van een gemeente en dat er maximale grip op moet
zijn op de uitvoering hiervan?

Goed

Matig

2

Uitbreiding mogelijk
(geografisch/vervoervorm)

In welke mate is het lastig/eenvoudig om middels een groeimodel
additionele doelgroepen en/of gemeenten te laten instromen? In
beide scenario’s is het mogelijk om later andere vervoersvormen in te
laten stromen. Omdat bij aanbesteding van de diensten vooraf
nagedacht moet worden over de consequenties ervan voor de
operationele regie is dit mogelijk lastiger te realiseren.

Matig

Goed

3

Kosten

Welke kosten zijn gemoeid met de wijze van inkoop/implementatie?
Het gaat hierbij zowel om de kosten die gemaakt moeten worden om
de dienst in te kopen of te implementeren als om de verwachte
kosten voor de uitvoering van de operationele regie. Belangrijke vraag
is dus: kan een marktpartij de diensten voor een lagere/hogere prijs
aanbieden dan wanneer deze binnen een publieke organisatie
vormgegeven worden?

Goed

Matig

4

Afbreukrisico

In welke mate is er sprake van een afbreukrisico bij de wijze van
inkoop en/of implementatie? Het regiemodel is een relatief nieuwe
organisatievorm in Nederland waar nog weinig ervaring mee is. Dit
geeft risico op dat zaken niet lopen zoals gewenst en/of voorzien.
Belangrijke vraag is hier: geeft het aanbesteden van de dienst in de
markt een groter/kleiner afbreukrisico dan wanneer de organisatie
vanuit een publieke uitvoeringsorganisatie moet worden opgebouwd?

Neutraal

Neutraal /
Matig

5

Continuïteit

Is er de garantie dat na afloop van een contract de opbouwde en
ontwikkelde kennis, ervaring en de software behouden blijft?
Belangrijke vraag hierbij is: biedt publieke resultaat- en
organisatieverantwoordelijkheid daadwerkelijk meer continuïteit en
zijn er mogelijkheden om dit bij aanbesteding in de markt te
waarborgen?

Neutraal

Goed

6

Impact op de markt

Heeft de wijze van inkoop / implementatie een grote impact op de
bestaande business van de marktpartijen en de arbeidssituatie van de
medewerkers in de vervoerbranche en in welke mate biedt het
nieuwe kansen voor marktpartijen vanuit de vervoerbranche maar
mogelijk ook vanuit andere branches?

Neutraal

Matig

7

Mate van
aanstuurbaarheid en
controle

Heeft de opdrachtgever voldoende invloed op de activiteit (kwaliteit
of kosten) in relatie tot het gewenste eindproduct? Het gaat hierbij
dus om de mate waarin de regiogemeenten regie hebben over de
kosten en kwaliteit van het vervoer maar ook over de mate waarin ze
invloed hebben op de uitvoering van de operationele regietaken.
Belangrijke vraag hierbij is: heeft de regio meer/minder
sturingsmogelijkheden op het moment dat resultaat- en
organisatieverantwoordelijkheid ligt bij een marktpartij?

Goed

Goed

Bijlage 2

8

Waarborging van
innovatie

De mate waarin de wijze van inkoop / implementatie continue
innovatie waarborgt. Belangrijke vraag hierbij is: Is de innovatie beter
gewaarborgd bij een marktpartij die de taken mogelijk ook op andere
plekken kan uitvoeren en zijn er mogelijkheden om dit ook in een
publieke organisatie te waarborgen?

Goed

Matig

9

Waarborging van
objectiviteit regievoerder

In welke mate is de objectiviteit van de regievoerder t.o.v. uitvoerders
gewaarborgd ? In het model is het namelijk van belang dat de
operationele regievoerder geen belang heeft bij waar het vervoer
terecht komt. Belangrijke vraag hierbij is: is de objectiviteit
beter/makkelijker te waarborgen wanneer de resultaat- en
organisatieverantwoordelijkheid bij een publieke organisatie ligt?

Neutraal

Goed

10

Regionale
werkgelegenheid

In welke mate is de werkgelegenheid binnen de regiefunctie geborgd
en regionaal verzekerd?

Neutraal

Goed

11

Lokale herkenbaarheid
voor klant

In welke mate heeft de regievoerende partij een lokaal karakter en is
als zodanig herkenbaar voor de klant? Met name voor de loketfunctie
is dit van belang. Belangrijke vraag hierbij is: biedt het scenario waarin
de resultaat- en organisatieverantwoordelijkheid werkelijk meer
mogelijkheden om deze lokale herkenbaarheid te bieden en te
waarborgen?

Goed

Goed

12

Gevolgen voor de klant

In welke mate is er sprake van veranderingen in de kwaliteit van de
dienstverlening die de klant aangeboden krijgt.

Goed

Goed
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Bijlage 3: Planning volgtijdelijke aanbesteding regie en vervoer
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Bijlage 4: Artikelen

1. KpVV-brochure Regiecentrale (met voorbeelden elders) – november 2013
2. CROW –KpVV folder Regiecentrale (met intervieuws bestuurders) – voorjaar 2015
3. Artikel Regiecentrale, publiek of privaat, OV-magazine – september 2015
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