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Betreft: Advies over tarieven 2020 concessie Arnhem Nijmegen

Arnhem, 25 september 2019

Geachte heer Van Hout,
Het ROCOV Gelderland heeft uw adviesaanvraag inzake de voorgenomen tarieven 2020 voor de
concessie Arnhem Nijmegen in goede orde ontvangen.
De aanvraag heeft betrekking op:
• Indexeren regionale tarieven met de Landelijke Tarief Index (LTI) van 2,23%
• Aanpassen tarief Altijd Vrij abonnement met LTI (2,23%)
• Verder afbouwen leeftijdskorting Altijd Vrij abonnementen per 1 juli 2020
• Effect kwantitatieve evaluatie Tarievenhuis Oost door Hypercube
• Introductie uniform Groepsticket OV-Oost.

In de hierna volgende paragrafen zal op deze punten worden ingegaan. Ook gaat dit advies in op
enkele aanvullende punten. Het advies is tijdens de ROCOV vergadering van 19 september j.l.
vastgesteld.

Indexeren regionale tarieven met LTI
Op 13 augustus j.l. hebben de Landelijke ROCOV’s een gezamenlijk advies over de LTI 2020 aan het
DOVA aangeboden. Hierin geven de ROCOV’s aan in te stemmen met de LTI van 2,23%. Tevens
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hebben de ROCOV’s in hun advies naar voren gebracht de huidige berekeningsmethode voor de LTI
niet toekomstbestendig te achten. Het ROCOV Gelderland ondersteunt het advies en deze gedachte.
Verder is het ROCOV Gelderland van mening dat zowel de vervoerbedrijven als de regionale
overheden voor een lagere indexatie kunnen kiezen.

Aanpassen abonnementen (Altijd Vrij) met LTI op 1 juli 2020
Inherent aan de indexering van de regionale tarieven met de LTI 2020 stemt het ROCOV Gelderland
in met deze tariefaanpassing per 1 juli 2020.
Verdere afbouw leeftijdskorting Altijd Vrij abonnement (per 1 juli 2020)
Het ROCOV Gelderland heeft zich al eerder neergelegd bij de afbouw van de leeftijdskorting van de
Altijd Vrij abonnementen welke gepaard gaat met een stapsgewijze verlaging van het km-tarief voor
reizen op saldo.

Kwantitatieve evaluatie opbrengst neutrale invoering Tarievenhuis Oost door Hypercube
Het ROCOV Gelderland betreurt, evenals de andere betrokken ROCOV’s, dat de evaluatie van het
THO nog altijd niet beschikbaar is. Wel druppelen langzaamaan resultaten binnen die uitwijzen dat
beoogde effecten van het THO – een verschuiving van spits naar dal en toename van het aantal
reizigers – niet zijn gerealiseerd. Het ROCOV wil op korte termijn duidelijkheid hierover van de
vervoerders en provincies verkrijgen om verdere ontwikkelingen m.b.t. het THO mede te kunnen
sturen.

Introductie uniform Groepsticket OV-Oost
Het ROCOV Gelderland stemt, evenals de andere ROCOV’s in Oost, in met het nieuwe uniforme
Groepsticket OV-Oost en de bijbehorende nieuwe reisrechten. Met name de nieuwe variant Bus en
Trein is een welkome aanvulling. Ook stemt het ROCOV in met de prijsstelling van beide varianten
van het Groepsticket.
In dit kader pleit het ROCOV ervoor om het Groepsticket Bus en Trein geldig laten zijn op de Valleilijn.

Kinderkaarten
Uit het bij de adviesaanvraag gevoegde tarievenoverzicht constateert het ROCOV Gelderland dat er
binnen de Regio Arnhem Nijmegen nog altijd twee verschillende soorten kinderkaarten bestaan:
Kidskaart (met overstaprecht; niet geldig in buurtbussen) voor de reguliere bus en Kinderritkaart
buurtbus (niet geldig in reguliere bus; geen overstaprecht). In eerdere adviezen heeft het ROCOV
aangegeven voorstander te zijn van gelijkschakeling (voor zover mogelijk en zinvol) van het
kaartassortiment voor reguliere bus en buurtbus. Omdat de Kidskaart op de reguliere bus van OVOost gelijk getrokken is, zou de Kinderritkaart Buurtbus ook overstaprecht moeten krijgen. De
buurtbus zien wij niet voor niets als integraal onderdeel van het openbaar vervoer.

Koppeling goedkeuring tarieven 2020 met ontwikkelingen Breng flex en duidelijkheid over de
Dienstregeling 2020
De goedkeuring van de nieuwe tarieven in 2020 wil het ROCOV Gelderland koppelen aan het terug
laten vloeien van DRU’s, die de afgelopen jaren zijn ingezet om Breng flex aan te kunnen bieden, in
de exploitatie van regulier openbaar vervoer (terugbrengen vervallen ritten en lijnen in de
Dienstregeling 2020). Is hiervan geen sprake dan is dat voor het ROCOV aanleiding niet akkoord te
gaan met de voorgestelde tariefaanpassingen. De voorgestelde verhogingen zouden structureel lager
moeten uitvallen omdat het niet rijden van de vervallen ritten voor Hermes een kostenbesparing
oplevert. In de advisering over het Vervoerplan 2020 komen wij nader hierop terug.

Algemene opmerking
Onlangs heeft het CBS cijfers gepresenteerd waaruit helaas overduidelijk blijkt dat de afgelopen 10
jaar nergens in de EU de OV-kosten harder zijn gestegen dan in Nederland (CBS; 2 september 2019).
Het OV dreigt zichzelf daarmee uit de markt te prijzen. De hoge OV-kosten werpen een drempel op
voor de automobilist om over te stappen op het openbaar vervoer. Dat is een kwalijke zaak. Het
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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.

Tot slot doen wij een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen / wijzigingen bijtijds te
communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.

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,

J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter
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