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Reactie ROL op Rapport ‘Onderzoek OV-concessie Limburg’.
ROL 15-21
Roermond, 2 november 2021

Beste heer, mevrouw,
Met deze brief reageert het Reizigersoverleg Limburg (ROL) op het Rapport ‘Onderzoek
OV concessie Limburg: afspraken aangaande de te leveren kwaliteit OV door Arriva in
relatie tot de OV-concessie Limburg (periode 2015-2020)’.
Het ROL is teleurgesteld over de werkwijze van de Provincie. Het ROL heeft het rapport
niet rechtstreeks ontvangen, maar zelf van de website moeten halen (samen met een
begeleidende brief aan PS en in afschrift aan GS, directie en pers). Het rapport was toen
al vastgesteld. Het ROL is als adviesorgaan van de Provincie Limburg niet betrokken
geweest bij de totstandkoming van het rapport, terwijl dit naar onze indruk wel had
gemoeten. Naar ons oordeel is dit geen correcte handelswijze en strijdig met de
afspraken die daarover zijn gemaakt, zie ook de onderstaande passages uit het
convenant tussen de Provincie en het ROL.
Uit: Convenant 22-01-2009
o ‘Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot het verlenen, wijzigen en intrekken van
(een deel van) de concessie(s) voor het openbaar vervoer (hierna: concessies) in
de provincie Limburg. Gedeputeerde Staten ontlenen deze bevoegdheid aan
artikel 20 lid 2 van de Wet personenvervoer 2000’.
o ‘Gedeputeerde Staten hebben de wettelijke verplichting om bij de uitoefening van
deze bevoegdheid advies te vragen aan, overleg te voeren met en informatie te
verstrekken aan consumentenorganisaties.’
o ‘Gedeputeerde Staten erkennen het Reizigersoverleg Limburg als enige
adviespartner in de zin van de Wet personenvervoer 2000. Gedeputeerde Staten
gaan deze verplichting aan voor zover de wettelijke verplichtingen van
Gedeputeerde Staten dit toelaten’
Het ROL had graag inbreng geleverd voor het rapport en had het niet meer dan logisch
gevonden als het daarover door de Provincie was benaderd. Het ROL verneemt graag van
u waarom dat hier mis is gegaan en hoe dit in de toekomst beter kan worden geborgd.
Met vriendelijke groet,

Harry Schouten
Voorzitter Reizigersoverleg Limburg

Reizigersoverleg Limburg vertegenwoordigt de consument in het openbaar vervoer in Limburg.

