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Geachte leden van het Rocov,
Hartelijk dank voor uw brief d.d. 4 juni 2018 met kenmerk RGS700 met daarin het advies betreffende
cashloos OV in de concessies van OV Oost.
Mooi dat u in uw brief aangeeft dat u adviseert cashloos te gaan. Helaas heeft u geen positief advies
kunnen geven. Tevens heeft u nog een aantal aanvullende vragen gesteld. In deze brief zullen wij
reageren op volgorde van de inhoud van uw brief van 4 juni jongstleden.
Het is goed te lezen dat onze presentatie van 9 mei jongstleden en het constructieve overleg dat we met
elkaar hadden voor veel duidelijkheid heeft gezorgd.
Provincie en vervoerders hebben op 9 mei 2018 aangegeven dat bij invoering van cashloos de tarieven
niet omhoog gaan om de kosten die hiermee gepaard gaan in de tarieven te verwerken. De provincies en
vervoerders zijn parallel aan de invoering constructief met elkaar in overleg om hiervoor gezamenlijk een
oplossing te vinden.

Er is door provincies en vervoerders in het overleg niet toegezegd dat de tarieven in een later stadium
ongemoeid zullen worden gelaten om cashloos mogelijk te maken. Provincies en vervoerders hebben
hierover gezegd dat indien tarieven omhoog zouden moeten om cashloos mogelijk te maken, hier een
aparte adviesaanvraag voor zal komen. Hierover zal een vervolggesprek met u worden ingepland waarbij
provincies en vervoerders aanwezig zullen zijn.
Keolis heeft de reisregels inmiddels aangepast als de systemen niet blijken te werken. M.b.t. het
distributienetwerk zullen n.a.v. uw brief de plaatsen Putten, Ermelo en Hattem alsnog worden
toegevoegd. Nunspeet stond al op de lijst en heeft al een distributiepunt. De vervoerders hebben
nogmaals naar het zeer dichte distributienetwerk gekeken en constateren dat dit zorgvuldig tot stand is
gekomen en dat er geen witte vlekken meer zijn en dat het netwerk voor de doelgroep meer dan goed is
ingericht.
Contacten met asielzoekerscentra, gemeentes etc. lopen reeds als het gaat om cashloos in het kader van
speciale doelgroepen. Vervoerders zijn van mening dat we hier serieus mee omgaan en dat dit goed
loopt. Naast het reeds ook door u genoemde argument van de hoge bedragen qua voorfinanciering voor
de distributiepunten en zoals ook gemeld op 9 mei jongstleden, zal vooralsnog alleen de ritkaart
verkrijgbaar zijn op de distributiepunten.
Mocht er aanleiding zijn omdat bij de distributiepunten grote vraag ontstaat naar dagkaarten /
meermanskaarten, dan zullen vervoerders in overleg gaan en opnieuw gaan bekijken of het verstrekken
van deze kaarten voldoende van toegevoegde waarde zijn om deze kaarten ook te verstrekken op
genoemde verkooppunten. Het distributienetwerk zal vermeld worden op de sites van de vervoerders.
We zien het communiceren van de openingstijden niet van toegevoegde waarde.
De communicatie is al sinds de invoering van de duale fase breed geweest, inmiddels gebruikt meer dan
70% van de reizigers geen cash meer bij het kopen van ritkaarten op de bus en daaruit concluderen wij
dat er een goede eerste slag is gemaakt. Zoals gezamenlijk ook besproken wordt er de komende weken
een grote en uitvoerige campagne gestart die ook na invoering van cashloos wordt voorgezet.
We vertrouwen erop u op deze wijze goed geïnformeerd te hebben. Wij zullen er alles aan doen om per
1 juli 2018 de reiziger in alle OV Oost concessies op een goede manier van dienst te zijn in een cashloos
tijdperk.
Met vriendelijke groeten namens de vervoerders in Oost Nederland,
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