NS International
t.a.v. mevrouw M. Kaper
Postbus 2025
3500 HA UTRECHT

Uw kenmerk: CC/PA/TD-786
Kenmerk LOCOV: Locov 201627969
Uw datum: 18 januari 2017
Datum LOCOV: 31 januari 2017
Ons kenmerk: RGS594

Afschrift: LOCOV; Arriva;
Hermes; provincie Gelderland
Bijlage: -

ROCOV Gelderland
Secretariaat
Marga Klompélaan 18
6532SC Nijmegen
T: 06 33 400 650
E: secretariaat@rocovgelderland.nl
I: www.rocovgelderland.nl

Betreft: aanvullend advies inzake verkoop Abellio verbinding Arnhem-Düsseldorf

Arnhem, 20 februari 2017

Geachte mevrouw Kaper,
Het ROCOV Gelderland heeft kennisgenomen van uw adviesaanvraag verkoop op de Abellioverbinding Arnhem-Düsseldorf welke u heeft voorgelegd aan het LOCOV en van het door het LOCOV
uitgebrachte advies hierover. Het LOCOV adviseert over het hoofdrailnet en bijbehorende
internationale verbindingen. De ROCOV's adviseren over regionaal spoor en daarop gerelateerde
verbindingen. Het ROCOV Gelderland onderschrijft de door het LOCOV aan u uitgebrachte adviezen,
maar wil graag een aanvulling daarop geven welke van belang is voor de reizigers die gebruik gaan
maken van deze verbinding.
Abellio is een dochteronderneming van NS die in opdracht van VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr)
enkele treindiensten levert in Duitsland, waaronder ook de toekomstige verbinding ArnhemDüsseldorf.
VRR is opdrachtgever voor OV-diensten met zowel trein, tram als bus in het concessiegebied. De
tarieven van VRR zijn gebaseerd op zones (Preisstufen). De tarieven zijn afhankelijk van het aantal
zones dat men reist. Binnen een vastgestelde tijdslimiet kan de reiziger ongelimiteerd overstappen op
zowel trein, tram als bus. Arnhem en Zevenaar zijn hierbij als zone in het VRR-zonesysteem
opgenomen. Een reiziger kan dus voor het lage VRR-tarief vanaf Arnhem of Zevenaar reizen. VRR zal
daarvoor kaartautomaten in Arnhem en in Zevenaar plaatsen.
In uw adviesaanvraag d.d. 18 januari 2017 en het uitgebrachte advies door het LOCOV met kenmerk
2016-27969 worden de tarieven van de regionale vervoerders in Gelderland alsmede ook voor VRR
niet meegenomen. Het ROCOV Gelderland meent dat zij gerechtigd is voor het geven van adviezen
op het gebied van tarieven voor regionaal spoor.
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De door NS aangeboden tarieven in het vervoergebied van VRR hebben een veel hogere prijs dan
wat VRR vraagt en bieden wellicht niet de mogelijkheid tot overstappen van trein op tram en/of bus.
Een reiziger uit Gelderland kan met de OV-chipkaart reizen (NS en/of regionale vervoerder) naar
Arnhem of Zevenaar en daar in de automaat van VRR een vervoerbewijs kopen. Dit is omslachtig en
kan betekenen dat de aansluiting op de Abellio (VRR) trein wordt gemist.
Een goede oplossing zou zijn om VRR-vervoerbewijzen ook in de NS-automaten en de automaten van
de regionale vervoerders te verstrekken.
Advies: Maak het gemakkelijk voor de reiziger door in uw automaten ook alle VRR-vervoerbewijzen
te verkopen, hetgeen de serviceverlening ten goede komt.

Graag zien wij uw reactie op ons advies tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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