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Beste heer Van der Meer,

Op 9 april ontvingen wij uw brief d.d. 7 april2021 met kenmerk 2020-000444. ln uw brief
vraagt u ons voor 1 mei 2021 aan te geven of we deel willen nemen aan de aanbesteding
haltetaxiRRReis en of we in kunnen stemmen met een verlenging van de Samenwerkings-
overeenkomst Basismobiliteit. Hieronder geven wij onze reactie op deze brief.

Deelname aan de aanbested¡ng haltetaxiRRReis
De Achterhoekse gemeenten gaan niet deelnemen aan de aanbesteding haltetaxiRRReis.
Wij vinden deze uitdagíng niet de gewenste manier van samenwerken tussen de provincie
en de regio/gemeenten op dit thema . Deze aanpak sluit ook helemaal niet aan bij onze
insteek van gezamenlijke verantwoordelijkheid zoals bij Mobiliteit op Maat en staat
toekomstige doorontwikkeling van het vervoersysteem mogelijk in de weg.
Daarnaast stelt de Wet Markt en Overheid strikte eisen aan overheden die als marktpartij
opereren. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk (voor meerdere jaren) een (vaste) prijs te
offreren. Wij veruvachten dat hierdoor de provincie in een aanbesteding geen goede
beoordeling kan maken tussen een aanbod van een overheid en van een marktpartij.

Verlenging van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit
De gemeenten willen de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met drie maanden
verlengen. Wijzien dat deze extra (voorbereidings-)tijd in het belang is van de reizigers van
het huidige OV-vangnet en het toekomstige haltetaxiRRReis. Graag maken we met u
afspraken over eventuele aanvullingen op de overeenkomst, bij voorbeeld met betrekking tot
de looptijd, maar ook over hoe we omgaan met mogelijke wijzigingen van
systeemkenmerken van het Wmo-vervoer van ZOOV Op Maat per 1 januari 2022. Als die
afspraken duidelijk zijn, kan de formele besluitvorming plaatsvinden binnen de Achterhoekse
colleges. Deze formele besluitvorming kan daarom niet plaatsvinden voor de door u
gevraagde datum van 1 mei 2021.

Vergoeding op basis van werkelijke kosten
Mede in verband met de eerder genoemde Wet Markt en Overheid stellen we voor dat de in
2022 door ZOOV te leveren diensten voor het OV-vangnet, net zoals nu, worden vergoed op
basis van de werkelijke kosten.

Overlapperiode OV-van g net-Haltetaxi RRReis
ln uw brief stelt u een overlapperiode voor, waarin OV-vangnet en haltetaxiRRReis beide
operationeel zijn. Wij hebben de ervaring dat dit leidt tot onduidelijkheid voor de reizigers en
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een groot aantal loosmeldingen. Daarom zouden wij graag met u één duidelijke datum
afspreken waarom het ov-vangnet stopt en haltetaxiRRReis van start gaat.

Uitwerking snel oppakken
We willen de uitwerking van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst en het
transitieplan van OV-vangnet naar haltetaxiRRReis graag snel oppakken. Zodat er voor alle
partijen s
ambtelijk

nel duide over de wederzijdse verwachtingen. Voor de uitwerking kan er
en opgenomen met de coördinator van ZOOV, Geert-Jan Verzijden
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