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Betreft: advies over tarieven 2018 nachtnet concessie Arnhem Nijmegen

Arnhem, 19 februari 2018

Geachte mevrouw Wennekendonk,
N.a.v. uw adviesaanvraag (met kenmerk U18.01457) inzake aanpassing van het tarief van het
nachtnet Arnhem Nijmegen delen wij u het volgende mede.
In uw adviesaanvraag noemt u argumenten die voor Hermes reden zijn om de tarieven voor het
nachtnet aan te passen, t.w.
• De tarieven zijn in 2017 onveranderd gebleven (m.u.v. de wagenverkoop lokaal in beide
steden);
• Terugloop van het bezoek aan de uitgaanscentra in de steden;
• Verandering van het bezoekpatroon t.g.v. vrije sluitingstijden van de horeca (later naar de
steden en minder vaak met de bus terug).
Hierdoor zijn de inkomsten uit het nachtnet afgenomen en blijven de opbrengsten achter bij de kosten.
Als oplossing hiervoor ziet u een verhoging van de tarieven van het nachtnet in twee stappen. Nu
vraagt u advies over de aanpassingen in stap 1, ingaande 13 april 2018. Eind 2018 volgt de
adviesaanvraag voor stap 2 welke u per aanvang van 2019 wenst door te kunnen voeren.
Onderstaande tabel geeft de gevolgen van de verhoging per 13 april a.s. voor de reizigers weer.
Kaartsoort
Lokaal Arnhem of Nijmegen
Schil 1
Schil 2
OV-chip (ongeacht afstand

1

Tarief huidig
4,00
6,00
8,00
5,00

Voorstel
6,00
8,00
8,00
6,00

Verhoging (%)
50%
34%
0%
20%

Begin 2016 zijn de tarieven voor het nachtnet al fors toegenomen (11 tot 25%). Deze verhogingen
waren hoger dan op grond van indexering mocht worden verwacht. In haar advies (kenmerk RGS473;
d.d. 19 oktober 2015) kwam het ROCOV Gelderland tot de conclusie “dat de sterke verhoging van de
tarieven zal leiden tot een afname van het aantal gebruikers. Een proces dat alleen maar als uitkomst
de opheffing van deze voorziening zal hebben”.
Vanuit maatschappelijk oogpunt en veiligheid is de nachtbus, met name voor het wat jongere
uitgaanspubliek, een gewaardeerde voorziening. Om deze nuttige voorziening niet voor een groot deel
van de (jeugdige) gebruikers onbereikbaar te maken, adviseerde het ROCOV dan ook negatief over
deze sterke verhogingen en raadde Hermes aan op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen
voor de nachtbussen (ROVG verkeersveiligheid; lokale overheden; sociale veiligheid;
uitgaansgelegenheden combi-aanbiedingen).
Eind 2017 is het ROCOV akkoord gegaan met een verhoging van het lokale tarief binnen de steden
Arnhem en Nijmegen van 3,50 naar 4,00 euro (opgenomen in advies over THO met kenmerk
RGS663, blz. 3; d.d. 22 november 2017). Dit advies kwam tot stand om de tarieven in de pas te laten
lopen met de kosten van de ritkaarten zoals die overdag golden en nog steeds gelden.
De nu voorgestelde verhogingen variëren tussen 0 en 50%. Gezien de opmerkingen in het eerder
uitgebrachte advies wordt hiermee de neerwaartse spiraal verder doorgezet i.p.v. doorbroken. Het
ROCOV begrijpt dat een grillig publiek het voor de vervoerder niet altijd even gemakkelijk maakt zich
hieraan te kunnen aanpassen. Toch zou het ROCOV Gelderland graag zien dat Hermes beter
inspringt op de marktontwikkelingen, goed onderzoekt wat de vraag vanuit de markt is en op basis
daarvan een aantrekkelijk (verleidelijk) aanbod voor de reizigers uitwerkt.
Het ROCOV Gelderland gaat dan ook niet akkoord met de voorgestelde grote prijsverhoging
waarvan onzeker is of deze leidt tot meer inkomsten en waarvan wellicht eerder verwacht mag worden
dat deze tot verdere afname van het aantal reizigers zal leiden. De begin 2017 doorgevoerde
aanpassing van de tarieven sterkt het ROCOV in deze afweging.

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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