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1. Inleiding
Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is de wereld in de ban van het coronavirus en
heeft heel Nederland al een jaar te maken met maatregelen die het leven en werken enorm
beperken.
Dit heeft ervoor gezorgd dat veel activiteiten van het ROCOV Overijssel niet ‘live’ konden
plaatsvinden, zoals het bezoeken of organiseren van bijeenkomsten ter scholing en ter
promotie, reisonderzoeken, niet-reguliere externe besprekingen. Reizen met het openbaar
vervoer was van overheidswege beperkt tot het strikt noodzakelijke.
Het jaar 2020 werd ook voor het ROCOV Overijssel een bijna digitaal jaar. De meeste
reguliere interne en externe vergaderingen en besprekingen vonden plaats via video-overleg.
In de eerste maanden en in de maanden juni en september van 2020 konden er enkele
corona-proof ‘live’ ontmoetingen plaatsvinden. Zo heeft een te organiseren symposium voor
statenleden, vervoerders en andere betrokkenen niet kunnen plaatsvinden.
Geoefend in het online bijeenkomen hebben we eind van het jaar wel een online symposium
gepland voor begin 2021, net voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Overige contacten verliepen veelal via e-mail en telefoon.
Desondanks heeft het ROCOV Overijssel in 2020 gevraagd en ongevraagd advies
uitgebracht aan de vervoerders en aan de provincie Overijssel over openbaar vervoeraangelegenheden in Overijssel. Het ROCOV Overijssel hoopt al het mogelijke in het werk te
hebben gesteld in 2020 om het belang van de reiziger in het openbaar vervoer, ondanks de
omstandigheden, zo optimaal mogelijk te behartigen.
Bij de digitale formele jaarafsluiting 2020, die behalve informatief toch gezellig was, leek er
van verschillende culturen (Twente en West-Overijssel) nauwelijks nog sprake. We hebben
desondanks afgesproken wederom in beide regio’s actief te blijven en er onze
vertegenwoordiging er evenredig vandaan te halen.

ROCOV Overijssel
De vereniging Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer in Overijssel,
kort gezegd het ROCOV Overijssel, is opgericht op 12 december 2018 en ontstaan uit een
fusie van 2 Overijsselse ROCOV’s.

Doelstelling:
het in brede zin behartigen van de belangen van reizigers
in het openbaar vervoer in de provincie Overijssel.

1.

Het ROCOV heeft door de Wet Personenvervoer 2000 een wettelijke adviestaak en
adviseert gevraagd en ongevraagd aan de provincie Overijssel, aan de vervoersmaatschappijen en aan andere betrokken stakeholders over het openbaar vervoer in
Overijssel. De provincie en de vervoersmaatschappijen zijn verplicht om advies aan het
ROCOV te vragen over o.a.
- aanbestedingen
- Programma van Eisen
- dienstregelingen
- tarieven
- reisinformatie voor de reiziger
- toegankelijkheid van het openbaar vervoer
- veiligheid van het openbaar vervoer.
Het ROCOV heeft met de provincie Overijssel een convenant waarin de samenwerking is
geregeld.
In het ROCOV zijn diverse consumentenorganisaties vertegenwoordigd:

ALMA
forenzen
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2. Organisatie en werkwijze

Met bovenstaand organogram (op basis van het fusiedocument dat ten grondslag ligt aan de
fusie ROCOV Twente en ROCOV Overijssel-West en aan de statuten en aan het convenant
met de provincie Overijssel) is in januari 2019 gestart. In 2020 is het ROCOV verder gegaan
met samengevoegde werkgroepen 1 en 2, tot werkgroep “Stad en Streek”. In het ROCOV
Overijssel zijn bovengenoemde consumentenorganisaties vertegenwoordigd (zie ook
hoofdstuk 1). Elke organisatie heeft een vastgelegd aantal leden afgevaardigd in het
ROCOV. In de Algemene Ledenvergadering van september 2020 is besloten om ook
Wandelnet Overijssel tot de vereniging toe te laten. Daarnaast maken twee onafhankelijke
adviseurs deel uit van het ROCOV.
Het ROCOV kent een verenigingsbestuur dat wordt gevormd door een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze worden gekozen door de leden uit
hun midden.
Het bestuur wordt ondersteund door een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke
secretaris. De functies van onafhankelijk voorzitter en onafhankelijk secretaris zijn, in
navolging van het fusiedocument (Tridéerapport, 26 juni 2018, zie onze website:
www.rocovoverijssel.nl) betaalde functies.

3.

De leden van het ROCOV Overijssel zijn vrijwilligers. Zij beschikken over kennis van het
openbaar vervoer in het algemeen en specifiek in Overijssel, zijn gebruikers van het
openbaar vervoer en zijn vanuit die kennis en ervaring gemotiveerd om de kwaliteit van het
openbaar vervoer voor de reiziger naar een hoger niveau te tillen.
Ter spreiding van de werkzaamheden kent het ROCOV twee werkgroepen:
- werkgroep Stad & Streek
- werkgroep Spoor.
Het ROCOV vergadert elke 8 weken.
De werkgroepen komen zo vaak bijeen als nodig en geven hiervan terugkoppelling in het
ROCOV-overleg. De door hen verrichte werkzaamheden staan vermeld onder hoofdstuk 4.
Daarnaast vindt tweemaal per jaar de Algemene Ledenvergadering plaats. Hier worden o.a.
de jaarverslagen (financiëel en inhoudelijk in het voorjaar; begroting en jaarplan in het
najaar) vastgesteld.
Fysiek vergaderen is in
2020 vanwege corona
nauwelijks mogelijk geweest

Financiën
In het convenant met de provincie Overijssel is vastgelegd dat het ROCOV jaarlijks een
financiële bijdrage ontvangt voor uitvoering van zijn werkzaamheden en voor professionele
ondersteuning. Middels een inhoudelijk en financieel jaarverslag legt het ROCOV hierover
verantwoording af aan de provincie.
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Aantal vergaderingen in 2020*:

4

Plenair

2
14

ALV
Werkgroepen

4

Bestuur

Inschatting ureninzet t.b.v. de vergaderingen*:

400

380
292

80
PLENAIR

ALV

WERKGROEPEN

BESTUUR

Totaal ca.: 1.152 uren
* incl. voorbereiding, exl. reistijd
* Door de verminderde activiteiten door corona is ook minder vergaderd door het ROCOV en de werkgroepen. Dit
geldt ook voor externe overleggen. Veel zaken zijn door de werkgroepen per mail besproken en afgestemd.

2.1 Samenwerking in de regio Oost
De concessies van het openbaar vervoer in Overijssel bestrijken tevens het grondgebied van
de provincies Gelderland en Flevoland. Om die reden werken deze drie provincies samen in
de regio Oost. Zo ook de ROCOV’s Overijssel, Flevoland en Gelderland.

De drie ROCOV’s komen 5x per jaar in afvaardiging bijeen om provinciegrensoverschrijdende zaken aangaande het openbaar vervoer te bespreken en ter afstemming en
ter lering van elkaar. De ROCOV’s kunnen besluiten tot het instellen van tijdelijke werkgroepen voor het vormen van een gezamenlijk advies of het uitvoeren van schouwen of
reisonderzoeken. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
De rol van penvoerder rouleert jaarlijks. In 2020 was dit in handen van het ROCOV
Overijssel.
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2.2 Landelijke samenwerking
ROCOV’s zijn in heel Nederland actief. De voorzitters van de ROCOV’s komen tenminste 5x
per jaar bijeen in het Landelijk Voorzittersoverleg. Daarnaast is er een landelijke werkgroep
waar het ROCOV Overijssel aan deelneemt. Deze landelijke samenwerking is ter kennisuitwisseling, ter lering en ter vorming van adviezen op landelijk niveau richting het NOVB
(Nationaal Openbaar Vervoer Beraad) en het LOCOV (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer) en via deze organisaties richting de landelijke politiek.

2.3 Overige externe overlegvormen
Het ROCOV Overijssel is tevens vertegenwoordigd in:
- de bestuurlijke OV- en Spoortafel Oost
- de ambtelijke OV- en Spoortafel Oost
- het landelijke NOVB (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad)
- BMAG (Bestuurlijke en Maatschappelijke Adviesgroep)
inzake verstedelijkingsstrategie regio Zwolle
- Ketens en knooppunten
- Begeleidingsgroep EuregioRail
- Spoorzone Zwolle
- Vervoersraad Zwolle.
Ureninschatting externe (veelal digitale) overleggen*:

41

50

50

ROCOV Oost
ROCOV landelijk
OV- en Spoortafel Oost

536

Overig

Totaal ca.: 677 uren
* incl. voorbereiding, exl. reistijd

Namens het ROCOV heeft de onafhankelijke voorzitter ca. 40x deelgenomen aan
bijeenkomsten en extern overleg. In totaal ca. 200 uren.
2.4 Deskundigheidsbevordering en scholing
De leden van het ROCOV besteden veel tijd aan het vergroten van hun kennis van het
openbaar vervoer en alles wat daarmee samenhangt. Naast het volgen van de actualiteiten,
volgen zij cursussen of trainingen en voeren de werkgroepen kleinschalige onderzoeken uit
om knelpunten in het OV in beeld te brengen en hierover ongevraagd te adviseren aan de
provincie, de vervoerders en andere stakeholders.
Daarnaast wordt één of twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor de
vervoerders, de provincie, overige ROCOV’s en de reiziger ter voorlichting en uitwisseling
van kennis en ervaring.
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3. De onafhankelijke voorzitter
Behalve het goed in banen leiden van interne aangelegenheden van het ROCOV Overijssel,
heeft de voorzitter tot taak om de ‘OV-reiziger’ in regionaal en landelijk perspectief een stem
te geven in het marktspel van vraag en aanbod. Het ROCOV wordt een onafhankelijke
speler geacht in de driehoek Concessieverlener (provincie of regio of stad) – Vervoerder –
Reiziger, waar het ROCOV voor de ‘Reiziger’ staat.
De onafhankelijk voorzitter van het ROCOV Overijssel heeft een rol in de volgende
overleggen:
1. Op de eerste plaats de reguliere ROCOV Overijssel overleggen, in 2020 vijf in
aantal. Geagendeerd staat altijd het Openbaar Vervoer gerelateerde nieuws uit de
vertegenwoordigde organisaties. Hieruit ontstaan meestal de ongevraagde adviezen.
Verder komt het bespreken van adviesaanvragen (door provincie en/of door
vervoerder(s)) en het plannen van het opstellen van die adviezen, aan de orde. De
onafhankelijk voorzitter draagt (mede) zorg voor het plannen, voorbereiden van deze
overleggen en zit die (technisch) voor.
2. Daarnaast is er 2x per jaar de reguliere Algemene Ledenvergadering. Hier komen
cijfers en activiteiten van het vorige jaar (in het voorjaar) en die van het komende jaar
(najaar) aan de orde. De onafhankelijk voorzitter ondersteunt het verenigingsbestuur
bij deze overleggen.
3. De gezamenlijke overleggen met afgevaardigden van het ROCOV Gelderland en het
ROCOV Flevoland, waarvan de laatste door onderbezetting meestal geen zorg kon
dragen voor een minimale afvaardiging. In 2020 was ROCOV Overijssel ‘penvoerder’
van deze overleggen. Overijssel leverde in 2020 de onafhankelijk voorzitter en de
secretaris, ook voor de werkgroepen, telkens opgericht ter opstelling van een
gezamenlijk advies. Deze Regio Oost-overleggen vonden 4 keer plaats in 2020.
Naast kennis- en ervaringsuitwisseling is sprake geweest van 4 gezamenlijke
adviezen en werkgroepen.
4. Ondersteunen van bestuursvergaderingen. In 2020 zijn er veel meer dan gepland,
vergaderingen met het bestuur geweest. Om onderling of samen met de provincie
Overijssel (ambtena(a)r(en) en/of bestuurder) gesprekken te voeren over processen
tussen provincie en het ROCOV Overijssel. Over financiële aangelegenheden die
vastliggen in een gezamenlijk convenant van dec. 2018 met de provincie. Een en
ander heeft n.a.v. een bezwaarschrift van het ROCOV over een subsidiebesluit van
de provincie tot een hoorzitting met een onafhankelijke commissie in juni geleid.
Waarbij het bezwaar, formeel door GS in december 2020 aan ons gemeld, gegrond
verklaard werd.
5. Bestuurlijke Spoortafel Oost. In 2020 zijn er 4 vergaderingen geweest. Overleggen
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met (directies van) vervoerders,
OV-wethouders en OV-gedeputeerden uit Overijssel en Gelderland. Plannen en
wensen m.b.t. het Openbaar Vervoer in regio Oost, per trein, worden hier besproken.
De onafhankelijke voorzitter van het ROCOV Overijssel en de voorzitter van het
ROCOV Gelderland zijn daarbij eveneens aanwezig om de stem van de ‘Reiziger’ in
Regio Oost te laten horen. In 2020 was met name ‘De Toekomstvisie Openbaar
Vervoer 2040’ aan de orde, in meerdere fases. Voor de reiziger in Overijssel heeft de
onafhankelijk voorzitter herhaaldelijk het volgende aangekaart: ‘geen spoor is ook
een knelpunt’ (in aanvulling op het knelpunt van te grote drukte op een spoorlijn) en
‘reizigers in de grensregio willen net zo makkelijk de landsgrens over met het OV als
met de auto’.
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Het doel van, voor de openbaar vervoer reiziger, in alle opzichten, soepele
overgangen naar naastgelegen concessies in Nederland, zou als voorbeeld kunnen
dienen voor de overgangen naar buurlanden, in het geval van Overijssel: Duitsland
(Nedersaksen en NoordRijn-Westfalen). Dit geldt overigens voor alle grensregio’s in
Nederland. In breder perspectief gezien zou het realiseren van dit doel een relevante
bijdrage leveren aan de economie in de grensregio’s en aan de landelijke
duurzaamheidsdoelstellingen.
6. Ambtelijke Spoortafel Oost. Hier vinden de voorbereidende gesprekken plaats van
de bestuurlijke spoortafel Oost. Het ROCOV Overijssel heeft hier een afvaardiging
van enkele leden. De onafhankelijk voorzitter is agenda-lid en is in 2020 2 keer
aanwezig geweest bij dit overleg.
7. Landelijk Voorzittersoverleg: 4 keer was er in 2020 een overleg met alle voorzitters
van de ROCOV’s uit heel Nederland. De meeste voorzitters zijn ook aanwezig
vanwege het belang (voor de reizigers) van het onderling uitwisselen van ervaringen
en kennis. Ook wordt hier nieuwe kennis opgedaan door het uitnodigen van relevante
sprekers over actuele onderwerpen (bv ‘Is WP2000 nog voldoende actueel?’). In dit
overleg komen onderwerpen aan de orde als: Programma’s van Eisen bij nieuwe
aanbestedingen en waar op te letten; ontwikkelen van MaaS; landelijke
ontwikkelingen op het gebied van Openbaar Vervoer. Een enkele keer wordt hier een
(voor-)adviesaanvraag neergelegd die elk ROCOV aangaat, bv in coronatijd, wijze
van ‘soort wijzigingen van vervoersplanningen’.
8. Bestuurlijk Maatschappelijk Advies Groep: De voorzitter van het ROCOV
Overijssel maakt, naast burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van
relevante maatschappelijke organisaties, deel uit van deze groep. Hiermee wordt de
Openbaar Vervoer-Reiziger een stem gegund in de verstedelijkingsopgave in
samenhang met de energietransitie en de opgaven rondom klimaatadaptatie.
Verstedelijkingsstrategie in wisselwerking met het MIRT Onderzoek Bereikbaarheid
Zwolle e.o. Samenwerking en afspraken tussen provincie, Rijk en regio. In 2020 is
deze adviesgroep 1x bij elkaar geweest. De ‘Reiziger’-inbreng door de ROCOV
Overijssel-voorzitter was om bij bouw van nieuwe wijken ook te denken aan minimaal
een wijk met enkel OV-reizigers inwoners met hooguit enkele deelautoparkeerplaatsen.

8.

Naast deze overleggen voor en afgevaardigd door het ROCOV Overijssel is de onafhankelijk
voorzitter in het landelijke Voorzittersoverleg (zie punt 7) gekozen (in 2017) en benoemd tot
DB-lid (5x vergaderd in 2020) van het landelijke voorzittersoverleg. Volgende 2 overleggen
vallen formeel buiten het convenant van het ROCOV Overijssel met de provincie Overijssel
en derhalve vanaf het 2e kwartaal 2020 niet gefinancierd door de provincie. In die
hoedanigheid van DB-lid van het landelijk voorzittersoverleg is zij:
1. voorzitter van de Landelijke Werkgroep ROCOV’s. Bij deze werkgroep zijn
inhoudelijk deskundigen van alle ROCOV ’s in Nederland aangesloten. In 2020 kwam
de werkgroep 6 keer samen om ervaringen, standen van zaken en kennis uit te
wisselen. Over bv buurtbussen, (nieuwe) betaalwijzen, toegankelijkheid van bussen
en (regionale) treinen. Jaarlijks wordt hier in de zomer een adviesaanvraag
neergelegd over de nieuwe in december ingaande tarieven (LTI), waarbij de leden
van de werkgroep, na overleg met hun eigen ROCOV, hun standpunt terugkoppelen
en zoveel als mogelijk terugvinden in het advies van de werkgroep.
2. Deelnemer aan het landelijke NOVB (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad)
Consumentenoverleg, waar ook vertegenwoordigers van andere landelijke
consumentenorganisaties deel van uitmaken. De voorzitter van dit overleg sluit aan
bij het NOVB-Directeurenoverleg. Zo is het ROCOV als stem van de ‘Reiziger’ van
het meest decentrale niveau tot ministerieel niveau, daar waar de besluiten vallen,
betrokken bij de ontwikkeling van het Openbaar Vervoer.
Naast deelname aan deze overleggen is de onafhankelijk voorzitter in januari 2020
geïnterviewd door OV-Magazine n.a.v. de ‘Verklaring van Enschede’ (nov. 2019),
opgesteld na een symposium samen met het ROCOV Gelderland, met het volgende
uitgangspunt: ”Het is de wens van de grenslandbewoners om gemakkelíjk over de grens te
kunnen reizen. Maar aan beide zijden van de grens draaien de ambtelijke molens niet altijd
op topsnelheid. Samenwerking helpt ons op de goede weg”.
Volgens Pot besteden nationale en provinciale overheden voornamelijk
aandacht aan hun eigen vervoer en eigen concessies. “Logisch ook. We
kennen nu twintig jaar de concessiesystematiek en daar ligt de eerste
verantwoordelijkheid bij de eigen concessie en niet op het grensgebied”. De
grensregio’s zijn daarvan de dupe. “Aan beide kanten van de grens worden die
belemmeringen wel ervaren, maar er zijn veel partijen voor nodig om iets te
veranderen. Vervoerders, beleidsmakers, concessiebeheerders, reizigersorganisaties. Zelfs als iedereen van goede wil is, en dat is écht zo, dan is het
nog lastig”. Daarom is het van belang dat Europa hierin de handschoen oppakt
via de Euregio’s, stelt Pot. Eén daarvan is de EUREGIO (in de regio GronauEnschede), een samenwerkingsverband van 129 Nederlandse en Duitse lokale
en regionale overheden rond de stedendriehoek Enschede-Osnabrück-Münster.
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Verder zijn er, mede door adviesaanvragen, diverse overleggen geweest met regionale
vervoerders (Connexxion, Keolis, Arriva), samen met ROCOV-leden uit de 3 provincies van
de regio Oost. Vanuit eerder genoemd ‘penvoerderschap’ van Overijssel, was de
onafhankelijk voorzitter van het ROCOV Overijssel het aanspreekpunt voor de deelnemers
en de gesprekspartners.
Eveneens heeft de onafhankelijk voorzitter op uitnodiging een bezoek gebracht (febr. 2020)
aan de NS in Utrecht om te spreken over een aantal actuele, voor Overijssel relevante OVonderwerpen, w.o. landsgrensoverschrijdend Openbaar Vervoer: “Verklaring van Enschede”
en regionale concessies.
Hoewel de coronapandemie aanvankelijk het contact tussen de leden van het ROCOV
Overijssel bemoeilijkte, heeft de onafhankelijk voorzitter, door regelmatig telefoonverkeer
met individuele leden en online overleggen, de onderlinge communicatie op een werkbaar
niveau kunnen houden.
In verband met het afscheid van de onafhankelijk secretaris, heeft de onafhankelijk
voorzitter vanaf april 2020 de hoogst nodige extra werkzaamheden: planning, agenda’s,
taken overdragen verdelen, zoeken van nieuwe secretaris etc. op zich moeten nemen om
een en ander binnen het ROCOV Overijssel vlot te trekken. Dit heeft minimaal 4u per week
extra gevraagd. Maar heeft niet in alle opzichten tot de door het ROCOV Overijssel
geambieerde kwaliteit geleid.
Een tweetal keren heeft de onafhankelijk voorzitter ROCOV Overijssel een apart constructief
overleg met collega voorzitter uit Gelderland gehad. Dit om de gezamenlijke doelstellingen
te onderstrepen. Met de voorzitter van het ROCOV Flevoland is diverse keren contact
geweest voor overleg over het over te nemen stokje van ‘penvoerderschap’ van het ROCOV
Overijssel in 2021, volgens een in februari 2019 door de 3 ROCOV’s getekende
intentieverklaring tot intensieve samenwerking. Dit heeft door omstandigheden (in
Flevoland) niet geleid tot het gewenste resultaat. ROCOV Gelderland en ROCOV Overijssel
voeren in 2021 derhalve gezamenlijk (dan wel om en om) het ‘penvoerderschap’ van de
ROCOV’s in regio Oost. Flevoland zal bij gelegenheid om medewerking dan wel
medeondertekening gevraagd worden.
In de zomer van 2020 zijn er meerdere contacten geweest met provinciale statenfracties in
Overijssel, met name over de al dan niet buitenproportionele sanctie van intrekking van de
gunning aan Keolis van de concessie IJssel-Vecht.
Tot slot hebben een drietal congressen/webinars in 2020 de actualiteit van de OV-kennis
van de onafhankelijk voorzitter ondersteund:
1. MaaS-Congres in Amsterdam (3 maart)
2. DOVA Congres (30 juni en 1 juli)
3. Webinar: Nieuwe Betaalmethoden (Rover, 21 september)
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4. De Werkgroepen
Het ROCOV Overijssel heeft twee vaste werkgroepen. Daarnaast kunnen tijdelijke
werkgroepen worden gevormd als dit voor een bepaald thema nodig wordt geacht.

4.1 Werkgroep Stad & Streek
De werkgroep telt ultimo 2020 dertien leden.

De werkgroep heeft ten doel:
 monitoren uitvoering van de concessies op onderdeel bus en aanvullend vervoer
 monitoren kwaliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer en alles wat daarmee
samenhangt
 adviseren over dienstregelingen, haltes, reisinformatie
 ongevraagd adviseren over het openbaar vervoer en alles wat daarmee samenhangt

In 2020 heeft de werkgroep:
- zich door vervoerder Keolis laten voorlichten over het vervoerplan Twente 2021
- diverse adviezen uitgebracht over door vervoerders voorgenomen wijzigingen in dienstregelingen
- geadviseerd over de aanbesteding van DRIS-displays in de drie provincies
- vinger aan de pols gehouden over de buurtbussen die vanwege corona niet reden en
hierover ongevraagd geadviseerd
- meegedacht en voorstellen gedaan om de effecten van corona op het openbaar vervoer te
beperken
- samen met een afvaardiging van het ROCOV Gelderland de nieuwe elektrische bussen
bezichtigd van Keolis en de bevindingen hiervan gedeeld met Keolis
- een start gemaakt met een inventarisatie van verbeterpunten en wensen voor de heraanbesteding van de concessie IJssel-Vecht in 2021
- zijn inbreng geleverd in diverse besprekingen met de vervoerders, ambtenaren van de
provincie en in het ROCOV Oost-overleg.
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4.2 Werkgroep Spoor
De werkgroep telt ultimo 2020 zes leden.
De werkgroep heeft ten doel:
 monitoren uitvoering van de concessies met betrekking tot de treindiensten
 monitoren toegankelijkheid van de treinen en de stations
 adviseren over de infrastructuur van het spoor, dienstregelingen, stations(voorzieningen),
reisinformatie, grensoverschrijdende treinverbindingen
 ongevraagd adviseren over het openbaar vervoer en alles wat daarmee samenhangt

In 2020 heeft de werkgroep:
- kennis genomen van de Nota van Uitgangspunten Spoor die eind 2019 door de provincie is
vastgesteld
- uitgebreid gesproken met Keolis over de prestaties op de lijnen Zwolle-Kampen,
Zwolle-Enschede en over de dienstregeling 2021
- met de NS gesproken over de problemen rond sociale veiligheid op en rond het spoor
Almelo-Hardenberg
- gesproken met de vervoerders over de gevolgen van corona voor het openbaar vervoer
- de conceptdienstregeling van Arriva voor 2021 besproken
- meerdere malen gesproken over de Nedersaksenlijn
- zich laten voorlichten over de Berlijntrein
- zich ingezet voor verbetering van grensoverschrijdend vervoer
- zijn inbreng geleverd in de ambtelijke OV- en Spoortafel Oost
- zijn inbreng geleverd in de landelijke werkgroep ROCOV’s
- input geleverd voor adviezen vanuit het landelijke ROCOV
- input geleverd voor de ontwikkelagenda van het Toekomstbeeld OV 2040
- geadviseerd over dienstregelingen en over de nachttrein Zwolle-Enschede
- een start gemaakt met een inventarisatie van onveilige stations
- ongevraagd geadviseerd over elektrificatie van treinen, het upgraden van station
Mariënberg en over de vrije keuzedagen in het abonnement voor 60-plussers.
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5. Adviezen
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 1 is bij wet geregeld (Wet Personenvervoer 2000) dat
de provincie en de vervoersmaatschappijen verplicht zijn om advies te vragen aan het
ROCOV over zaken zoals aanbestedingen, Programma van Eisen, dienstregelingen,
tarieven, enz. Het ROCOV kan, naast gevraagde adviezen, ook ongevraagd adviseren aan
de provincie en/of de vervoersmaatschappijen naar aanleiding van signalen vanuit reizigers,
eigen ervaringen en constateringen of punten van zorg.
De werkwijze rond advisering is overeengekomen in het convenant met de provincie.
De onafhankelijk voorzitter is door de Algemene Ledenvergadering in 2019 gemandateerd
om deze adviezen te ondertekenen.
Uitgebrachte adviezen in 2020:

7

6

Gevraagd
Ongevraagd

Gevraagd advies
Vervoersplan IJssel-Vecht 2021*
Wijzigingen dienstregeling Twents
Nachttrein / dienstregeling 2021 Keolis
Vervoerplan IJsselmond 2021
Tarievenplan IJssel-Vecht 2021*
Aanbesteding DRIS-displays*

Ongevraagd advies
Intrekking gunning concessie Keolis*
Afschaling OV-aanbod vanwege corona
Problemen station Marienberg-Almelo
Busdienstregeling Midden-Overijssel
Investeringen Hardenberg-Almelo /
Oldenzaal-Zutphen
NS keuzedagen voor 60-plussers
Buurtbussen

*Gezamenlijk uitgebrachte adviezen met de ROCOV’s Gelderland en Flevoland vanwege provincieoverschrijdende zaken.

Adviezen per onderwerp

Gevraagd

Ongevraagd
13.

6. Communicatie
De website van het ROCOV – www.rocovoverijssel.nl – is een belangrijk
communicatiemiddel naar buiten om de reiziger te informeren over het bestaan van het
ROCOV, de taken van het ROCOV en de uitgebrachte adviezen met betrekking tot het
openbaar vervoer in Overijssel.

In een jaar tijd (mrt 2020-mrt 2021) is de website 37.327 keer bezocht door 7.820 bezoekers.
De meest bezochte pagina is de pagina Adviezen.
De website heeft ook een besloten gedeelte dat dient als archief voor de ROCOV-leden,
maar biedt ook ruimte voor discussie over adviesaanvragen, een postlijst, een agenda en
stukken voor interne en externe overleggen.
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7. Evaluatie en vooruitblik
Bij al deze activiteiten van het ROCOV Overijssel zijn er regelmatig contacten met
verschillende ambtenaren van de provincie Overijssel en met vertegenwoordigers van de
vervoerders binnen Overijssel geweest. Constructieve contacten waarbij het ROCOV de
stem van de Reiziger verwoordde en waarbij het ROCOV zich als de onafhankelijke speler in
de driehoek Concessieverlener-Concessiehouder-Reiziger zich gewaardeerd wist.
Naast al deze genoemde activiteiten en contacten van ons ROCOV willen we ook even
stilstaan bij procesmatige zaken in 2020. Het tweede jaar na de fusie van ROCOV
Overijssel-West en ROCOV Twente tot ROCOV Overijssel, was een jaar waarin we
wederom tijd en energie kwijtraakten aan andere zaken dan onze ‘core business’. De
provincie besloot tot verbazing van het ROCOV in maart 2020 de subsidie met 60% te
verlagen, dit ondanks het convenant (inclusief het jaarlijks te subsidiëren bedrag) dat een
jaar eerder (21 december 2018) tussen provincie Overijssel en ROCOV Overijssel afgesloten
werd. De provincie paste deze bijdrage in 2020 aan naar het niveau van
vrijwilligersvergoedingen. Zo ook de vergoedingen voor de onafhankelijke voorzitter en
secretaris, die het ROCOV professioneel ondersteunen. Veel tijd is door het
verenigingsbestuur gestoken in (voorbereiding van) gesprekken met ambtelijk
verantwoordelijken en met de gedeputeerde van de provincie Overijssel over dit eenzijdige
besluit. Helaas moest het tot een hoorzitting komen om als ROCOV in het gelijk te worden
gesteld. Het bezwaar van ROCOV Overijssel tegen het subsidiebesluit werd gegrond
verklaard (uitslag december 2020). De provincie heeft alsnog het eerder overeengekomen
subsidiebedrag aan het ROCOV voldaan.
Het ROCOV Overijssel hoopt in 2021 weer alle aandacht te kunnen geven aan directe
Openbaar Vervoer-aangelegenheden vanuit het gezichtspunt en de belangen van de
reiziger. Opdat we samen met de provincie Overijssel en de concessiehouders, elk in eigen
rol, tot de best mogelijke openbaar vervoer resultaten in Overijssel kunnen komen.
Bij het ‘ter perse’ gaan van dit jaarverslag is reeds duidelijk dat de provincie Overijssel het
convenant met het ROCOV Overijssel eenzijdig heeft opgezegd (brief ontvangen: 5 maart
2021). Desondanks is inmiddels toegezegd door gedeputeerde dat er vanaf 1 september
2021, waarop het bestaande convenant afloopt, een nieuw convenant zal liggen, waarbij de
inhoud mede op het Gelders model wordt afgestemd.

ROCOV Overijssel
Zwolle, april 2021

In het ROCOV Overijssel zijn vertegenwoordigd:
ALMA, Fietsersbond, forenzen, Oogvereniging, OVKK, PROO, Rover, SOOZ, Wandelnet, Zorgbelang
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Toelichting bij de cijfers van 2020.
Op het einde van het boekjaar ( = kalenderjaar) stond er nog 1 factuur
open die niet betaald kon worden vanwege te weinig saldo.
Dit was de vergoeding die we moesten betalen aan de Gemeente Hardenberg voor
onze toenmalige secretaris. Dit bedrag is opgenomen in de betalingen van 2020.
De factuur bankkosten kwam ook pas in januari 2020 en is dus in 2021 betaald.
Door het Covid-19 fenomeen zijn de reiskosten drastisch beperkt gebleven en zo
is er ook geen symposium noch jaarlijkse excursie gehouden.
Een van de leden heeft afgezien van zijn vergoedingen; andere leden hebben
mondjesmaat gedeclareerd.
OV-magazine voert een nogal gebrekkige boekhouding. We ontvingen geen factuur
over 2020..
Een aantal nieuwe projecten zorgt voor meerkosten.
Eens te meer blijkt hieruit dat niet alles is te voorzien en dat we dat dus ook niet
kunnen begroten zoals de Provincie dit wil.
De Provincie Overijssel heeft ons in 3 tranches betaald:
16 maart
31.640
30 juli
49.280
17 september 34.676
Totaal

115.596

Onze begroting voor 2020 was 116.385,76. We hebben dus 589,76 te weinig
ontvangen van de Provincie
Vanwege Covid-19 heeft er geen kascontrole kunnen plaatsvinden.
Voor uw vragen ben ik beschikbaar.
Deventer, 28 april 2021.
Rik Goedman,
Penningmeester.
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Dit inhoudelijk en financieel jaarverslag 2020 van het ROCOV Overijssel
is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2021.

