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Geachte mevrouw, heer,

Het is mij een genoegen u hierbij de informatiebrochure over het Centrum Vernieuwing Openbaar
Vervoer (CVOV) aan te bieden. In deze brochure tref3 u informatie aan over het doel, de positie
en de activiteiten van het CVOV.
ik hoop van harte, en heb er overigens ook vertrouwen in, dat het CVOV voldoet aan haar
opdracht: de decentrale opdrachtgevende overheden in het openbaar vervoer op adequate wijze
ondersteunen bij de vraagstukken waarvoor zij zich zien geplaatst bij hun streven naar beter
openbaar vervoer.

Postadres : Postbus 1031, 3000 BA Rotterdam
Bezoekadres : Scheepmakershaven 72, Rotterdam

Telefoon (OIO) 282 7569
Telefax (OIO) 2143313

Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer
Een beter renderend en meer klantgericht
openbaar vervoer. Dat is de uitdaging
waaraan de opdrachtgevende overheden in
het openbaar vervoer handen en voeten
moeten geven. Het op 1januari 1999
opgerichte Centrum Vernieuwing
Openbaar Vervoer staat hen in dit streven

Het Centrum Vernieuwing Openbaar
Vervoer (CVOV) ondersteunt de
opdrachtgevende overheden bij het verder
ontwikkelen van hun openbaar-vervoerbeleid. Kennis ontsluiten, ontwikkelen en
aan de betrokken decentrale overheden
beschikbaar stellen vormt daarbij het ene
hoofdspoor. Het inhoudelijk en procesmatig
adviseren en ondersteunen van ambtenaren
en bestuurders bij het vernieuwen van het
OV-beleid is de tweede centrale taak,
waarbij nadrukkelijk wordt ingespeeld op
ieders specifieke regionale en lokale situatie.
Daartoe voert het CVOV een actieve vorm

Ontstaan
Het ontstaan van het CVOV is terug te
voeren op het in 1996 afgesloten
VERDI-convenant (Verkeer en vervoer
regionaal, decentraal en integraai).
Hierin hebben de decentrale overheden
onder meer aangegeven zich actief in te
zullen zetten voor de introductie van
beheerste concurrentie als middel om het
openbaar vervoer klantgerïchter en
renderender te maken. Als tegenprestatie
heeft de minister van Verkeer en
Waterstaat toegezegd een Centrum

penbaar vervoer onder-

kaderwetgebieden én provincies
centrum kunnen verwachten leest u
deze brochure.

Samenwerking
O m optimaal te kunnen functioneren werkt
het centrum nauw samen met andere
organisatiesop het gebied van het
openbaar vervoer, waaronder het ministerie
van Verkeer en Waterstaat cJ&W), de

Diensten en producten

Onze missie

In het doorlopen van de concessieverleningscyclus biedt het CVOV haar klanten de
helpende hand met de volgende diensten en producten:

Het CVOV ondersteunt de
35 opdrachtgevende overheden in
het openbaar vervoer bij de
verzakelijking van het OV-beleid,
de aanbestedingvan uit te geven
OV-concessies en beleidsvernieuwingen gericht op een beter
renderend, klantgerichteropenbaar
vervoer.
Op objectieve en actieve wijze
ontwikkelt en ontsluit het CVOV
hiertoe kennis en adviseert en
assisteert het CVOV overheden zowel
inhoudelijk als procesmatig, daarbij
rekening houdend met het vigerende
rijksbelzid en hun specifieke sitîâtie.

Advisering en ondersteuning. Het zoeken van maatwerk-oplossingenvoor
vraagstukken van individuele overheden;
0 Informatie-ontwikkeling. Het toegankelijk maken van nieuwe mogelijkheden,
onder meer door het ontwikkelen van standaard-hulpmiddelen voor alle doelgroepoverheden. Bijvoorbeeld een model-programma van eisen, of een methodiek om de
juiste beleidselementen uit een verkeers- en vervoersplan t e destilleren.
Kennis- en ervaringsuitwisseling.Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld themabijeenkomsten of werkconferenties voor alle doelgroepoverheden.
Beleidsverkenningen. Om nieuwe beleidsmogelijkheden op te sporen en toepasbaar
te maken volgt het CVOV de ontwikkelingen in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld
rond aanbestedingen of succesvolle klantgerichte initiatieven. ideeën die voor ons
land kansrijk kunnen zijn, worden doorgespeeld aan de betrokken overheden.

O m tot een doordachte ontwikkeling van het OV-beleid te komen, betrekken de
adviseurs van het centrum bij al hun producten en diensten in ieder geval
politiek/bestuurlijke, verkeers- en vervoerskundige, financiële, juridische,
aanbestedingstechnischeen bedrijfskundige aspecten. Voorts houdt het centrum ter
dege rekening met het maatschappelijk draagvlak en de klantgerichtheid van de
verstrekte adviezen.
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