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Provincie Zuid-Holland
t.a.v. J. Weekers
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Gouda, 2 september2013.

betreft: voorlopig advies treindienst Alphen - Gouda

Geachte heer Weekers,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag, kenmerk PZH-2013-4148442757 d.d. 10 juli
2013 over het ontwerp Plan van Eisen voor de Europese aanbesteding van de treindienst
Alphen aan den Rijn — Gouda ontvangt u hierbij ons voorlopig advies.
Het betreft vooralsnog een voorlopig advies omdat wij geen inzage meer hebben gehad
op de aanpassingen in het PvE, die tijdens ons overleg met de projectgroep zijn
doorgevoerd. Verder ontbrak het ons aan tijd om de consistentie met de Nota van
Uitgangspunten te verifiëren. Dit voorlopig advies is tegelijkertijd verzonden aan onze
leden. Zij zullen deze week reageren.
Aan het begin van week 37 laten wij u weten of dit voorlopige advies beschouwd kan
worden als definitief of dat er inhoudelijke aanvullingen of wijzigingen op dit voorlopige
advies zullen zijn. De inhoud van dit concept is reeds besproken in onze vergadering. De
verwachting is dat het summiere aanvullingen/wijzigingen zullen zijn.
We willen nogmaals onze excuses aan bieden dat de bijeenkomst van 18 juli jI. op het
allerlaatste moment is afgelast en we zijn blij dat er 21 augustus alsnog een gesprek met
het projectteam heeft plaatsgevonden.

Wij hebben geconstateerd dat slechts weinige van onze opmerkingen over de NvU (onze
brief aan PS, 31 mei 2013) zijn overgenomen in dit PvE. Wij staan in onze opmerkingen
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niet alleen. Wij weten ons gesteund met aanvullende argumenten over het toilet in de

trein namens het landelijk bestuur van Reizigersvereniging Rover aan PS, 14 juni 2013.

Wij stellen voor om over de gehele tekst van het PvE versie 1.0 de volgende

verbeteringen door te voeren:
a) in de ordening nadrukkelijker te onderscheiden, aan welke eisen een vervoerder

moet voldoen om de concessie te verkrijgen en welke eisen een concessiehouder

dient na te leven tijdens de looptijd van de concessie. We merken daarbij op dat alle

partijen, waaronder wijzelf, gediend zijn met eenvoudige beschrijvingen. Wij missen

toetsbare normen op de navolgende als voorbeeld genoemde begrippen ‘voldoendeT,

‘adequaat’, ‘tenminste’, ‘redelijkerwijs’, ‘comfortabel’ en ‘sfeervol’. Tevens verwachten

wij stijging van kwaliteit als outputnormen kunnen worden teruggelezen in bijlagen

geordend naar voortgangsproces voor zowel aanbesteden (gunningscriteria) als

uitvoeren (bijv. criteria voor de behandeling van klachten);

b) momenten c.q. perioden te duiden met weeknummers c.q. aantallen werkweken,

zodat bij de jaarlijkse procedures voor alle betrokkenen volstrekte duidelijkheid

heerst, dat vakantieperioden niet meetellen in advies- en werktermijnen.

Onze inhoudelijke adviezen volgen de ordening in het PvE.

1) Wij betreuren dat de kwaliteitsverhoging zich beperkt tot verhoogde frequentie en

extra stations. Wij verwachten minimaal dat er doelstellingen worden geformuleerd

die recht doen aan maatschappelijke behoeften waaronder optimale kwaliteit voor

sociale veiligheid. We constateren in paragraaf 1.3 een onjuiste weergave op de

totstandkoming van het PvE. Over dit hoofdstuk is afgesproken verder met de

projectgroep te overleggen.
2) Hoofdstuk 3.2 sorteert meer effect als in een matrix zo mogelijk chronologisch,

leesbaar is: welke op te leveren producten op welk moment bij wie worden

verwacht, hoe en wanneer daarop aan wie dient te zijn geantwoord en door wie en

hoe een en ander gestroomlijnd en bewaakt wordt. Met de huidige opzet blijft

onduidelijk welke status elk van de adviesorganen heeft en kleeft het gevaar dat

door gebrek aan uitwisseling van informatie de beoogde kwaliteit niet in de

beschikbare tijd wordt gehaald.
3) In de eisen van art. 4.1.1 zien wij graag vermeld dat de eerste en laatste ritten van

de treindienst dagelijks worden afgestemd op het halen van aansluitingen

uitgevoerd door eigen of andere concessiehouders op de stations Alphen aan den

Rijn en Gouda.
4) Het is u bekend dat wij het in art 4.1.1 lid 3 vermelde m.b.t. de Hoogspits aan de

magere kant vinden. Ons ontbreekt de argumentatie waarom is vastgehouden aan

deze voor reizigers verwarrende periode. Wij pleiten ervoor dat u de bij vele

reizigers ingeburgerde op kaartsoorten gebaseerde spitstijden vermeldt: 6:30 tot

9:00 en 16:00 tot 18:30. Zo wordt het verdedigen van het opheffen van de

doorgaande verbinding Leiden-Gouda gemakkelijker en de kwaliteitsverhoging als

bedoeld in par. 1.2, bevorderd.
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5) Om te borgen dat het treinbeveiligingssysteem gedurende de duur van de concessie
optimaal wordt gegarandeerd, stellen wij voor art. 4.3.5. lid 3 overeenkomstig aan
te vullen met “andere en toekomstige”.

6) Het geschikt maken van treinmaterieel met eenmansbediening (art.4.3.6.) zal
ontegenzeggelijk inbreken op de kwaliteit van door treinpersoneel te verzorgen
controle op geldige vervoerbewijzen, eisen m.b.t. de sociale veiligheid en de te
verlenen diensten aan reizigers met een functiebeperking. We verzoeken u met het
oog op de begeleiding van laatstgenoemde reizigers en hun evt. persoonlijke
begeleiders, nadere eisen te formuleren op het gebied van de dienstregeling (art.
4.1.2 lid 4: instaptijd), het vervangend vervoer (art. 4.1.5: concessiehouder is
verplicht professionele begeleiding voor deze doelgroep te verzorgen), de
toegankelijkheid (art 4.3.7 lid 1: concessiehouder verplicht zich maatregelen te
treffen zodat op aanvraag professionele begeleiding tot en van de zitplaats geboden
wordt), toiletten (art.4.3.9: concessiehouder verplicht zich tot een inrichting
waarbij reizigers ongeacht welke functiebeperking, zelfstandig gebruik kunnen
maken van het toilet), personeel, dienstverlening (art. 4.4.1) en opleidingen (art
4.4.2: sub-lid toevoegen gericht op geoefende bekwaamheid in het omgaan met
reizigers ongeacht welke functiebeperking dan ook), zitplaatsgarantie (art. 4.5.2:
concessiehouder draagt te allen tijde zorg voor een zitplaats voor reizigers met een
functiebeperking), tarieven en productassortiment (art. 4.6.1: concessiehouder
verleent persoonlijke begeleiders van reizigers met een visuele functiebeperking op
aanvraag ontheffing tot het aanschaffen van plaatsbewijzen), art 4.7.1:
concessiehouder treft maatregelen die de sociale veiligheid borgen in het bijzonder
voor reizigers met functiebeperking, art. 4.8.2: reisinformatie op de website:
muteren in: “blinden en slechtzienden”; art 4.8.3: invoegen contrastkleuren geel en
zwart.

7) Velen in dit land weten niet anders dan dat elke trein is ingericht met een toilet
(art. 4.3.9). Ook wij voorzien dat goedkoop duurkoop zal blijken te zijn. De in het
PvE geformuleerde eisen terzake bevorderen niet dat inschrijvers materieel met
ingebouwd toilet aanbieden. In geval een inschrijver het toch waagt, mist
concessieverlener objectieve en gerechtvaardigde eisen om de beste inschrijver te
kunnen belonen als concessiehouder. We pleiten ervoor dergelijke eisen toch te
formuleren.

8) Over de uitstraling (art. 4.3.11) op uitingen van reclame op het materieel, merken
wij op de eisen zo aan te scherpen dat zij nimmer de RandstadNet huisstijl zullen
overheersen en voldoen aan de normen van de Reclame Code Commissie.

9) Wij hechten veel belang aan bekwaam personeel. Het zou een uitdrukking van
kwaliteitsverhoging voor de concessie zijn, indien de eisen in het kader van
opleidingen (art. 4.4.2) toegespitst worden op nader te omschrijven geoefende
bekwaamheden van het personeel, het bijhouden van de geoefendheid en de
controle daarop. Wij zijn daarnaast van mening dat het personeel regelmatig
bijgeschoold moet worden en we zien graag dat u daar eisen voor formuleert in het
PvE.
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10) Een concessiehouder straalt klantvriendelijkheid uit en draagt bij aan bevordering
van het Openbaar Vervoer, indien van geval tot geval wordt bezien in hoeverre een

betrokken reiziger in aanmerking komt voor een vergoedingsregeling (art. 4.5.5).
Derhalve raden wij u met klem aan in onderhavig PvE geen maxima te vermelden

en als concessieverlener af te wachten hoe e.e.a. is verwerkt in de
vergoedingsregeling, waarover de concessieverlener goedkeuring (lid 2 van dit
artikel) verleent.

11) Breed maatschappelijk belang doet ons hechten aan met extra zorg opgestelde
eisen over de sociale veiligheid (art. 4.7) van Reizigers en Personeel en de
monitoring daarop. Wij pleiten ervoor eisen toe te voegen over de nazorg voor
reizigers bij calamiteiten en de monitoring op het geheel. Wij kunnen niet
instemmen met de opmerking dat het concessieverlener in lid 4 zal zijn toegestaan
het ‘volgend sociale veiligheidsplan’ niet tijdig goed te keuren.

12) Hoewel ProRail verantwoordelijk is voor de inrichting van Stationsvoorzieningen
(art. 4.11.2), willen we toch in het kader van dit PvE aanbevelen dat elk perron van
een station van een “rode knop” is voorzien, zodat eenzame wachters zich kunnen
(doen) verbinden met 112.

13) Het zal tot kwaliteitsverhoging van de concessie leiden, indien klachten (art.
4.12.2) in korte tijd naar tevredenheid worden afgehandeld. Wij bevelen aan
procedureel te verwerken dat concessiehouder ongeacht de vorm van binnenkomst,
afgehandelde klachten schriftelijk binnen twee weken bevestigt en te bevorderen
dat concessiehouders in gezamenlijkheid klachten per regio afhandelen.

Wij wachten uw antwoord af,
Hoogachtend,
de voorzitter van RHM
namens deze

de Wetering,
secretaris


