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Betreft: advies over upgrade distributienetwerk OV-chipkaart concessie Breng

Arnhem, 17 februari 2017

Geachte heer Steigstra,
Het ROCOV Gelderland komt graag tegemoet aan uw verzoek een advies te geven over de
voorgenomen aanpassing van het distributienetwerk betreffende de OV-chipkaart in de concessie
Breng. Het ROCOV baseert zich op de aangepaste adviesaanvraag van 15 december 2016, inclusief
de beantwoording van een aantal vragen n.a.v. een eerdere versie van de adviesaanvraag (d.d. 29
november 2016).

Aanleiding
Sinds de introductie van de OV-chipkaart is binnen deze concessie een groot aantal distributiepunten
opgezet, zodat voor de OV-reizigers op korte afstand van zowel woonadres als OV-halte een dergelijk
punt beschikbaar was en is. Het beheer van deze punten, veelal als AVM, viel onder
verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland. De provincie wil het beheer en onderhoud
overdragen aan Hermes. Hermes gaat daarmee akkoord. Naast deze punten worden ook door andere
organisaties distributiepunten onderhouden (b.v. in winkelketens of bij NS). Deze vallen buiten deze
adviesaanvraag, maar spelen in het verdere verloop van dit advies wel een rol.
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Hermes wil het aantal distributiepunten terugbrengen van ongeveer 60 naar 15. Dit moet in de periode
2017-2018 zijn beslag krijgen. Als voornaamste redenen noemt Hermes:
 Toename van kaarthouders met automatisch opladen.
 Toename van het reizen op rekening.
 Toename gebruik van webshops voor de aanschaf van vervoerbewijzen.
 Toename mobiel betalen.
 Afname aantal reizigers dat afhankelijk is van de distributiepunten (m.n. door invoering van
BOL 18-).
De resterende 15 distributiepunten wil Hermes gaan upgraden, o.a. door plaatsing van “de
gemaksautomaat” of een “post light” (tablet).
De te vervallen distributiepunten betreffen de minst gebruikte automaten, met uitzondering van een
viertal gevallen waarbij in de betreffende kern geen alternatief (in eigen beheer of in beheer van een
andere organisatie) beschikbaar is.
In het advies houdt het ROCOV Gelderland er rekening mee dat een groot deel van de reizigers nog
altijd niet (helemaal) vertrouwd is met de OV-chipkaart. Dat betreft niet alleen de oudere reizigers,
maar ook de groep incidentele reizigers, zoals o.a. toeristen. Zij zijn wellicht gebaat bij een
distributiepunt waar ze enige hulp kunnen krijgen bij het opladen van reisproducten.
In zijn algemeenheid is het ROCOV Gelderland het eens met Hermes dat een aantal distributiepunten
kan worden opgeheven. Maar dat dienen wellicht andere punten te zijn dan de minst gebruikte.
De afgelopen maanden zijn door leden van het ROCOV diverse (op te heffen) locaties bezocht. Ook
zijn winkeliers met een automaat (AVM) in de zaak bevraagd naar gebruik en serviceverlening.
Daaruit zijn enkele interessante bevindingen naar voren gekomen:
 De service in kleinere winkels is vaak beter dan in supermarkten.
 Enkele winkeliers willen “hun” AVM niet kwijt, ook al wordt deze weinig gebruikt.
 Er is geen sprake van een goede geografische verdeling van de distributiepunten; sommige
kernen/wijken hebben geen AVM; in andere zijn er meerdere in de directe nabijheid van
elkaar.
Deze bevindingen hebben bij het opstellen van dit advies een rol gespeeld.

Automatisch opladen

Een van de argumenten om het aantal distributiepunten te verkleinen zou de toename van
automatisch opladen zijn. Dit zou de noodzaak voor het beschikbaar stellen van automaten sterk
verminderen. Het totale percentage automatisch opladen is echter nog zeer laag (15%) t.o.v. het
aantal actieve kaarten! “Mogelijk actief” omdat niet met iedere geldige kaart daadwerkelijk gereisd
wordt. Aangenomen mag worden dat kaarten waarbij automatisch opladen NIET actief is, minder tot
zelden gebruikt worden. Dit is nu juist de grote groep reizigers die vanwege het niet frequent reizen de
nabijheid van een distributiepunt (AVM) nodig hebben om geld op de kaart te kunnen zetten. Door
vermindering van het aantal beschikbare punten (AVM's) wordt de kans groter dat deze reizigers
afhaken.
Er worden experimenten uitgevoerd met nieuwe producten en technieken waarbij zonder OV-chipkaart
gereisd kan worden (zoals bankpas en smartphone). Deze producten en technieken zijn nu nog niet
beschikbaar in de concessie Arnhem Nijmegen. Ontwikkelingen in OV-land gaan, vanuit de reiziger
gezien, tergend langzaam!
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Conclusie: automaten waar reizigers hun kaart kunnen opwaarderen, zijn voorlopig noodzakelijk
omdat veruit de meerderheid van deze kaarthouders geen automatisch opladen hebben geactiveerd
en omdat nieuwe producten en technieken nog niet beschikbaar zijn. Juist de incidentele reizigers
worden gedupeerd bij een te sterke vermindering van het aantal distributiepunten.
Advies: Handhaaf een dicht net van beschikbare distributiepunten (AVM's) totdat zij echt minder
nodig zijn.

Specifieke elementen adviesaanvraag
Hieronder gaat het ROCOV Gelderland in op specifieke zaken die in de adviesaanvraag naar voren
komen en waarover het ROCOV graag haar mening geeft.
Gemaksautomaat
Het is zeer zinvol om automaten met vergelijkbare functionaliteiten als de NS-automaat op drukke
knooppunten te plaatsen.
Advies: Geef ter bevordering van de herkenbaarheid deze automaten dezelfde kleur als de andere
automaten; geel dus en NIET een of andere Breng specifieke kleur!
Advies: Zorg dat er ook betaald kan worden met bankbiljetten en creditcard (gratis uiteraard).
Advies: Maak deze automaten gebruiksvriendelijk, niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor
buitenlandse gebruikers/toeristen.
Post light
Het ROCOV vindt het zeker zinvol om de “Post light” als een goedkope vervanger van de automaat
(AVM) in te zetten.
Restrictie: Voor de bediening is een opleiding nodig wat weer als voordeel heeft dat er ondersteuning
en service aan de reiziger gegeven kan worden.
Promotie van automatisch opladen
Dit is zeker een goed streven, maar het ROCOV raadt Hermes aan hiervan niet te veel te verwachten.
De regelmatige reiziger heeft vast reeds automatisch opladen. Voor de incidentele reiziger (meer dan
60%) is dit echt niet interessant!
Verkooppunten in winkels
Indien een distributiepunt (AVM) echt zeer weinig gebruikt wordt dan is het voorstelbaar dat deze
wordt opgeheven, mits er goede alternatieven op korte afstand beschikbaar zijn. De automaat kan
echter ook elders ingezet worden, op een plek waar juist wel behoefte/vraag is naar een dergelijke
voorziening.
De voorgestelde kaasschaafmethode, het verwijderen van de minst presterende automaten, vindt het
ROCOV Gelderland geen goede methode! Het ROCOV stelt voor in het verdere proces de volgende
aspecten mee te laten wegen:
 Vaststellen van een minimum aan gebruik.
 Omgevingsafhankelijke normen vast te stellen (als in de wijde omgeving geen automaat is).
 Rekening te houden met diverse typen gebruikers (doelgroepen).
 Mogelijkheden tot service/hulp te bieden aan reizigers die moeilijk overweg kunnen met de
automaten (AVM’s).
 Rekening te houden met openingstijden van de locaties (supermarkt versus Primera).
 Bieden van voldoende Back-up-automaten in geval van een defect. Dit pleit voor minimaal
twee automaten (AVM's) in één winkelcentrum, wijk of dorp.
Advies: zie de operatie om het aantal distributiepunten te verkleinen niet als een
bezuinigingsmaatregel, maar wel als een streven naar doelmatiger inzet van de automaten (AVM’s)!
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Voor winkeliers kan het beschikbaar stellen van een AVM omzet verhogend werken (men komt in de
winkel en koopt dan een ander artikel). Een goede winkelier zal trachten de reiziger behulpzaam te
zijn in het bedienen van de AVM. Dit is zeker van belang voor reizigers met een beperking. Verwacht
mag worden dat een kleine winkel zoals een Primera meer mogelijkheden heeft om hulp te leveren.
De openingstijden van een supermarkt zijn daarentegen doorgaans ruimer.
Advies: Zorg voor een goede opleiding voor winkeliers die graag support geven aan hun klanten.

Communicatie
Tot slot doen wij een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen / wijzigingen bijtijds te
communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.
Advies: neem in de communicatie ook informatie mee over de locaties van de resterende
distributiepunten (zoals verwijzing naar App en website van TLS).

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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