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Geachte ROCOV Gelderland,
Onlangs ontving het ROCOV al onze tariefaanvraag voor tarieven per 1 januari 2019 die wij voeren in
de concessie Veluwe. Middels deze brief willen wij nog een extra adviesaanvraag doen betreffende
de verkoop van buurtbuskaarten bij onze voorverkooppunten op de Veluwe.
Met het verdwijnen van contant geld op de reguliere bussen zijn er voorverkooppunten gerealiseerd
in heel OV-Oost. Een overzicht van de verkooppunten op de Veluwe is te vinden op
syntusgelderland.nl/betalen.
Bij deze voorverkooppunten zijn Bustickets (huidige prijs 4 en 6 euro) te koop waarmee in heel OVOost op de bus kan worden gereisd. Nu ook op de buurtbussen in de concessies in OV-Oost het
contact geld verdwijnt, is het verzoek gekomen van de buurtbusverenigingen om ook voor de
buurtbus contante voorverkoop van ritkaarten voor de buurtbus mogelijk te maken.
Gezien de lage verkoopaantallen van buurtbuskaartjes zal het echter niet mogelijk zijn een goed
dekkend netwerk van retailers te vinden. Om toch tegemoet te komen aan de wens van de
buurtbusverenigingen stellen de vervoerders in OV-Oost wij een pragmatische oplossing voor,
namelijk de Bustickets die te koop zijn bij de huidige voorverkooppunten voor de reguliere streekbus
ook geldig maken op de buurtbus. Zo kan gebruik worden gemaakt van hetzelfde kaartje met
aangepaste voorwaarden en het reeds bestaande netwerk van voorverkoopadressen.
Dit voorstel heeft de volgende consequenties:
- Een kaartje voor de buurtbus is te koop bij alle OV-Oost verkooppunten en is geldig in alle
buurtbussen in heel OV-Oost;
- Met 1 busticket gekocht bij een voorverkooppunt kan worden gereisd met een reguliere bus
en buurtbus. Uiteraard wordt er wel een nieuw ‘strip’ afgestempeld omdat een reguliere
Ritkaart geen overstaprecht kent;
- In sommige concessies is de prijs van een reguliere buurbuskaart op de buurtbus met de
pinpas goedkoper of duurder dan een kaartje in de voorverkoop. In concessie Veluwe is
voltarief prijs gelijk met de prijs van de voorverkoop;
- Reductie en 10-ritten buurtbuskaartjes zijn alleen tegen pinbetaling op de buurtbus te koop
in concessies waar deze kaartjes bestaan.
In de Gelderse concessies heeft het voltarief buurtbuskaartje per 1 januari overal dezelfde prijs als de
Ritkaart voor de reguliere buslijnen. Wij realiseren ons dat in andere concessies zoals in Overijssel de
prijs voor een buurtbusritkaart in voorverkoop duurder is dan op de bus zelf en dat dit nadelig is voor
reizigers die hier gebruik van willen maken. Gezien de verwachtte geringe verkoopaantallen van dit
kaartje in de voorverkoop, weegt dit in onze optiek niet op om een speciaal kaartje voor de buurtbus
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te laten maken, te distribueren en te verkopen op de verkooppunten. Los van het feit of de
verkooppunten een nieuw en extra kaartje willen verkopen waar nog minder vraag naar zal zijn dan
het reguliere bussticket in de voorverkoop. Wij hopen dat het ROCOV begrip heeft voor deze situatie.
Uw advies over deze kwestie zal gebruikt worden bij de besluitvorming over de tarieven door
Gedeputeerde Staten.
Wij verzoeken u hierbij om een advies te geven op dit voorstel te samen met onze tariefaanvraag
2019. Uiteraard zijn we beschikbaar voor een nadere toelichting indien gewenst.
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