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Geachte leden van het ROCOV Gelderland,
Hierbij ontvangt u onze reactie op uw advies op onze tariefaanvraag voor aanpassingen per 1 januari
2020 in de concessie Veluwe. Onze reactie houdt de volgorde van uw advies aan.

1: Landelijke tarief index van 2,23% doorvoeren
De tariefwijzigingen zoals wij deze in onze aanvraag voorstelden (bijlage 1 van de tariefaanvraag) als
gevolg van de LTI leggen wij conform advies van ROCOV voor aan de provincie.
2: Afbouwleeftijdskorting
De Altijd Vrij abonnementen van het THO zijn gestart op 1-7-2017 met een afspraak om het tarief elk
jaar op 1 juli aan te passen met een afbouw op de jeugdkorting. Daarbij is vooraf een stappenplan
vastgesteld. Per 1 juli 2020 stellen wij de provincie voor de prijzen hierop aan te passen conform
eerder gemaakte afspraken.
Echter, gaan de vervoerders in OV-Oost koment half jaar analyseren of de wijze van gelijk trekken
van de prijzen effect heeft op de verkoop en of er mogelijk aan ander werkwijze moet worden
toegepast om de prijzen gelijk te trekken.
3: Het kilometertarief op de Veluwe per 1 juli 2020 afbouwen in verband met de afbouw van de
leeftijdskorting
De kosten voor de afbouw van de jeugdkorting zijn volgens afspraak verwerkt in het reguliere
kilometertarief. Per 1 juli zal de laatste wijziging plaatsvinden, conform afspraak.
4: Kilometertarief en THO
Door verschillende oorzaken is het resultaat van de evaluatie op het moment van schrijven nog niet
vastgesteld en kan een eventuele overschrijding van de bandbreedte nu nog niet worden verrekend.
Net als het ROCOV wil Keolis ook graag op korte termijn duidelijkheid. Wij maken het voorbehoud
om eventuele correctie van het kilometertarief op basis van de evaluatie alsnog toe te passen. Indien
er een correctie dient te worden doorgevoerd op het kilometertarief dan sturen wij het ROCOV een
aanvulling op deze tariefaanvraag.
5: Introductie uniform Groepsticket OV-Oost
Fijn dat het ROCOV instemt met de introductie voor van een Groepsticket OV-Oost voor bus en een
Groepsticket voor bus + trein. Conform voorstel wordt de introductie van het Groepsticket OV-Oost
aan de provincie voorgelegd.

6: Uniforme afrondingsregels
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Wij respecteren het standpunt van ROCOV over de afrondingsregels. Echter, deze zijn vorig jaar
vastgesteld in het THO. Wij zullen de tariefaanpasisngen dan ook conform deze afrondingsregels
doorvoeren. Het ROCOV is (agenda) lid van de werkgroep THO, ons voorstel is om wederom de
afrondingsregels op de agenda te zetten in de THO-werkgroep.
7. Indexering en afronding tarief Dagkaart

Wij en andere vervoerders in het THO wijken bij prijsbepaling van de Dagkaart af van onze aanvraag
en volgen hier het advies van het ROCOV. Namelijk de koppeling van het Dagkaarttarief aan de
Ritkaart, waarbij het tarief van de Dagkaart Oost gelijk wordt aan vijf maal het tarief van de Ritkaart.
Algemene opmerking
In uw advies refereert u aan een onderzoek van het CBS over de sterker gestegen kosten van het OV
in relatie tot de stijging van autokosten. U schrijft hierover: “Het OV dreigt zichzelf daarmee uit de
markt te prijzen. De hoge OV-kosten werpen een drempel op voor de automobilist over te stappen op
het openbaar vervoer. Dat is een kwalijke zaak. Het ROCOV Gelderland is van mening dat de stijging
van de OV-kosten een halt moet worden toegeroepen. Naast de vervoerbedrijven hebben overigens
ook de (regionale) overheden een rol in deze ontwikkelingen.”
Wij onderschrijven dat de kostenontwikkeling van het OV een gedeelde verantwoordelijkheid is van
vervoerders, consumentenorganisaties en provinciale overheden. Uit het bewuste rapport blijkt dat
sinds 2016 de kostenontwikkeling van het OV veel gematigder is geweest dan die van de auto en dat
de landelijke overheid aan deze gunstige ontwikkeling een eind heeft gemaakt met de door haar per
1 januari 2019 doorgevoerde BTW verhoging. Zonder deze verhoging was het beeld veel gematigder
geweest. Zie onderstaande grafiek.

Tot slot
Wij bedanken het ROCCOV voor haar reactie op onze tariefaanvraag. Uiteraard zijn we indien
gewenst beschikbaar voor een nadere toelichting op onze reactie.

