Aan:
Van:
Betreft:

ROCOV Gelderland, Overijssel, Twente en Flevoland
Verenigde vervoerders Oost Nederland Connexxion, Keolis en Arriva
Adviesaanvraag invoering Cashloos in OV Oost

Datum: 14 mei 2018

Geachte leden van het ROCOV,
Op 9 mei 2018 hebben wij als vervoerders met u als ROCOV in het bijzijn van de drie decentrale overheden
Flevoland, Overijssel en Gelderland, verenigd in OV Oost, een naar beider mening positieve bijeenkomst
gehad. Middels dit schrijven willen wij u nogmaals danken voor de voor voortgang waar u blijk van geeft
in dit traject.
Deze bijeenkomst had ten doel had de onduidelijkheden en vragen zoals u die heeft weergegeven in uw
reactie (bijgevoegd onder bijlage 2) op de eerste adviesvraag (bijgevoegd onder bijlage 1) van de
vervoerders. Wij hebben als vervoerders daartoe een presentatie voorbereid en met u gedeeld, deze
presentatie is met enkele aanvullingen, zoals op 9 mei besproken, bijgevoegd als bijlage 4.
Evaluatie
In deze bijeenkomst hebben wij met u het doorlopen proces om te komen tot een invoering van Cashloos
in Oost Nederland besproken en vastgesteld dat wij separaat als drie vervoerders met u als ROCOV in
gesprek gaan om terug te kijken, te evalueren en daarvan te leren opdat wij in toekomstige adviestrajecten
daarmee verder kunnen. Wij zullen als vervoerders daar het initiatief toe nemen na afronding van dit
traject.
Adviesvraag
De vervoerders Arriva, Keolis en Connexxion (Hermes/OV Regio IJsselmond) zijn voornemens om per
zondag 24 juni a.s. over te gaan naar volledig Cashloos Openbaar Vervoer inclusief buurtbussen (m.u.v.
de buurtbussen van Keolis, deze gaan medio 2018 over op Cashloos). Wij verzoeken u te komen tot een
advies op basis van de in verschillende bijeenkomsten gegeven, als ook bijgevoegde informatie.
In de afgelopen maanden is regelmatig overleg geweest met de verschillende provincies en u. De
vervoerders hebben een aantal voorwaarden die voortvloeiden uit deze overleggen inmiddels ingevuld.
Het invoeren van Cashloos OV in de verschillende concessies betreft geen wijziging van de concessie. Het
accepteren van cash in de voertuigen is geen verplichting in het bestek.
Financiering Cashloos
Zoals op 9 mei aan u toegelicht heeft de invoering van Cashloos op geen enkele wijze invloed op de
tarieven in 2018. Indien hier in de toekomst wel een aanvraag toe komt zal dit lopen middels het reguliere
daartoe bestemde proces waarin u adviesrecht heeft. Omtrent de financiering zijn de vervoerders met de
decentrale overheden in gesprek.

Aanvullende informatie
In bijlage 3 treft u de verkooppunten zoals die behoren tot het distributienetwerk aan. Hierin is een aantal
plaatsen toegevoegd (thans nog zonder specifiek adres, enkel de plaats is vastgesteld). Onze leveranciers
zijn daar op ons verzoek op basis van uw eerdere terugkoppeling nog op zoek naar de definitieve
verkooppunten. In bijlage 5 treft u het al eerder meegestuurde geografische kaartje met verkooppunten
aan. Ten laatste vindt u op uw verzoek in bijlage 6 het overzicht aan geschikte betaalkaarten.
Processtappen vanaf nu
In onze laatste bijeenkomst bespraken wij de volgende processtappen, deze adviesaanvraag van de
vervoerders aan u is daarvan de eerste stap.
14 mei 2018
1 juni 2018
4 juni 2018
12 juni 2018
12 juni 2018
24 juni 2018

Vervoerders versturen aan gemeenschappelijke ROCOV’s adviesaanvraag
Uiterlijk 1 juni 2018 zal de gemeenschappelijke vergadering van het ROCOV advies
geven ten aanzien van de invoering van Cashloos in OV oost
Advies wordt verstuurd aan decentrale overheden en vervoerders
Decentrale overheden nemen een besluit ten aanzien van Cashloos
Bij positief besluit starten de vervoerders haar communicatie campagne
Bij positief besluit invoeringsdatum Cashloos in OV Oost

Wij danken u bij wederom voor uw inspanningen in deze en verblijven in afwachting van uw advies,
Met vriendelijke groeten,

Dorothé Wennekendonk (Hermes/Connexxion)
Robert Oude Elberink (Keolis)
Michiel Cusell (Arriva)

