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Betreft: In- en uitcheckpaaltjes station Zutphen

Arnhem, 26 augustus 2016

Geachte heer Anker,
De in- en uitcheckpaaltjes op station Zutphen blijven, ondanks aangebrachte veranderingen, voor
verwarring zorgen. Bij het overstappen gaat het regelmatig mis doordat reizigers niet de juiste paal
gebruiken, omdat de verschillen tussen de paaltjes van Syntus en die van Arriva nog altijd niet
duidelijk zijn waar te nemen. In de meest recente kwartaalrapportage van het OV-loket (Q2-2016; blz.
4) komt deze problematiek uitvoerig aan bod. Ook De Stentor van 24 augustus besteedde aandacht
aan dit probleem. Dat goedwillende reizigers het risico lopen op een boete doordat de vervoerders
geen duidelijk onderscheid tussen hun paaltjes maken, is extra wrang.
Reeds op 4 augustus 2015 heeft het ROCOV Gelderland u per brief (kenmerk RGS451) gevraagd
verandering in de situatie op station Zutphen door te voeren door te kiezen voor een duidelijk
kleurverschil. Bij voorkeur zouden de paaltjes van Syntus de landelijk afgesproken kleur wit dienen te
krijgen.
In uw reactie (kenmerk dir.76/JS) op onze brief geeft u aan te werken aan een duurzame oplossing:
 In uw treinen op de informatieschermen een foto te tonen van de juiste paal;
 In overleg met Arriva op het “Syntusperron” de palen van Arriva te verwijderen;
 Op langere termijn de paaltjes te delen met Arriva.
Als definitieve oplossing ziet u single check in / check out. Uiteraard is het ROCOV Gelderland het
helemaal eens met deze oplossing, maar de praktijk wijst helaas uit dat single check in / check out
nog ver weg is.
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Vandaar dat we ons voor de korte en middellange termijn dienen te richten op de andere oplossingen.
Helaas moeten we dan constateren dat, op wat bestickering na, geen structurele aanpassingen zijn
doorgevoerd:
 De paaltjes hebben geen Syntus-wit uitstraling;
 De paaltjes van alle vervoerders zijn nog steeds vlak naast elkaar opgesteld.
Het ROCOV Gelderland is teleurgesteld over deze gang van zaken en wil graag met u hierover in
gesprek. Een duidelijk onderscheid in paaltjes is van groot belang voor de reizigers, mede omdat
daarmee onterechte boetes voor reizigers, die dachten goed te hebben gehandeld, voorkomen
kunnen worden. Overigens gaat het ROCOV Gelderland ervan uit dat zowel Syntus als Arriva in deze
een coulante houding zullen innemen.
Ook ziet het ROCOV in deze problematiek een beweegreden voor alle vervoerders om met volle
kracht te werken aan single check in / check out.

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

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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