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Geacht college,

Op 10 februari 2021 heeft de heer Ten Pas (PvdA) schriftelijke vragen ex art. 35 van het 
Reglement van orde ingediend over bovenstaand onderwerp. De betreffende vragen zijn 
hieronder weergegeven.

Schriftelijke beantwoording dient binnen 30 dagen na ontvangst van de vragen plaats te 
vinden. 

Mocht beantwoording binnen de termijn van 30 dagen niet kunnen plaatsvinden, wilt u dan 
de heer Ten Pas, via  de griffie, daarvan gemotiveerd in kennis stellen en aangeven binnen 
welke termijn beantwoording wel zal plaatsvinden?

Uw schriftelijk antwoord kunt u via de griffie richten aan de heer Ten Pas. Uw brief wordt ter 
kennisname voor alle raadsleden op iBabs geplaatst.

Deze vragen zijn geregistreerd onder zaaknummer 222913. 

Met vriendelijke groet,

Maarten Hollander
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Schriftelijke vragen artikel 35 (RvO)

Wij hebben kennisgenomen van de berichtgeving over het plan van de provincie Gelderland 
om een nieuwe taxidienst te introduceren (haltetaxiRRReis). Naar aanleiding van deze 
berichtgeving willen wij de volgende vragen voorleggen aan het college. 

1. Is het college het met ons eens dat een laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar 
openbaar vervoer met een fijnmazig netwerk van groot belang is?

2. De provincie gaat haltetaxiRRReis zelf organiseren en verstrekt per 2022 geen 
nieuw mandaat voor de uitvoering van het vangnet voor openbaar vervoer (ov-
vangnet). Wat betekent deze ontwikkeling en de introductie van 
haltetaxiRRReis voor het openbaar vervoer en de bereikbaarheid in onze 
gemeente? Is bekend wat de gevolgen zijn voor de huidige gebruikers van ZOOV? 

3. ZOOV biedt vervoer van adres naar adres. Is het college het met ons eens dat deze 
werkwijze van grote toegevoegde waarde is en hiermee een bijdrage levert aan een 
fijnmazig, laagdrempelig en toegankelijk aanbod? Juist ook rekening houdende met 
een doelgroep die niet altijd in staat is om (zelfstandig) naar een halte te komen en 
het feit dat we in onze gemeente met een groot buitengebied maar een beperkt 
aantal haltes hebben.

4. HaltetaxiRRReis gaat uit van haltes en vaste trajecten. In onze gemeente met een 
uitgestrekt buitengebied is op dit moment maar een beperkt aantal haltes. Betekent 
dit dat haltetaxiRRReis maar een zeer beperkt haltenetwerk gaat bedienen in onze 
gemeente? Leidt dit tot een verschraling van het openbaar vervoer in onze 
gemeente? Is het college het met ons eens dat verschraling niet wenselijk is? Is het 
college bereid om, in navolging van de brief vanuit 8RHK Ambassadeurs1, in 
gesprek te gaan met de provincie met als doel dat in ieder geval geen verschraling 
van het OV-aanbod plaatsvindt? 

5. Op dit moment hebben we met ZOOV één vervoerder voor het aanvullende 
openbaar vervoer. Met de introductie van haltetaxiRRReis komt er een vervoerder 
bij. Is de doelgroep van haltetaxiRRReis (grotendeels) dezelfde als de huidige 
doelgroep van ZOOV Op Maat? Dit roept de vraag op of de plannen van de 
provincie in plaats van bundeling van krachten nu juist tot gevolg zullen hebben dat 
er onduidelijkheid en verwarring ontstaat voor de reiziger? En in plaats van 
duurzamer en kostenefficiënt werken er juist extra (maatschappelijke) kosten 
gemaakt zullen worden? Doordat er bijvoorbeeld in de nieuwe situatie twee 
vervoerders in hetzelfde gebied (deels) dezelfde doelgroep bedienen, ieder een 
wagenpark nodig hebben en beide organisaties extra (overhead)kosten moeten 
maken.

6. Het aantal reguliere ZOOV-ritten was in vergelijking met het aantal ZOOV-ritten mét 
een Wmo-indicatie beperkt. ZOOV was voornemens om het ZOOV-vervoer 
aantrekkelijker te maken voor reguliere passagiers. Wat betekenen de plannen van 

1https://gelderland.notubiz.nl/document/9701334/1/Afschrift%20brief%208RHK%20Ambassadeurs%20over%20HaltetaxiRRReis%2
0(PS2021-89)

https://gelderland.notubiz.nl/document/9701334/1/Afschrift%20brief%208RHK%20Ambassadeurs%20over%20HaltetaxiRRReis%20(PS2021-89)
https://gelderland.notubiz.nl/document/9701334/1/Afschrift%20brief%208RHK%20Ambassadeurs%20over%20HaltetaxiRRReis%20(PS2021-89)
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de provincie voor de gewenste doorontwikkeling van ZOOV en het aantrekkelijker 
maken voor reguliere passagiers? 

7. Het college van gedeputeerde staten schrijft in de Statenbrief2 over haltetaxiRRReis 
dat er alternatieven ten opzichte van het ‘zelf organiseren’ van haltetaxiRRReis zijn 
verkend, maar dat er geen beter alternatief is. Hoe beoordeelt het college deze 
stelling? 

8. Het college van gedeputeerde staten benoemt dat het huidige ov-vangnet reizigers 
niet tussen wal en schip mogen vallen bij de overgang naar haltetaxiRRReis. Is het 
college van mening dat reizigers die nu met ZOOV van adres naar adres kunnen 
reizen en straks alleen nog via haltes kunnen reizen aldus mogelijk tussen wal en 
schip vallen, bijvoorbeeld omdat de reiziger onvoldoende mobiel is om (zelfstandig) 
naar de halte te komen. Is het college bereid om bij de provincie te bepleiten dat het 
aanbod voor deze doelgroep op minimaal het huidige niveau dient te blijven?   

2https://gelderland.notubiz.nl/document/9652442/2/Statenbrief%20over%20haltetaxiRRReis%20(PS2021-53) 

https://gelderland.notubiz.nl/document/9652442/2/Statenbrief%20over%20haltetaxiRRReis%20(PS2021-53)

