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Betreft: Advies over Tarieven OV-vangnet 2020

Arnhem, 25 september 2019

Geachte heer Blanken, beste Peter,
Het ROCOV Gelderland heeft eerder dit jaar, via de adviesaanvraag van het DOVA, aangegeven de
aanpassing van de LTI met 2,23%, en daarmee de voor 2020 voorgestelde verhoging van de tarieven
van de regionale vervoerproducten (indexatie), te accepteren. In lijn daarmee stemt het ROCOV in
met de voorgestelde aanpassing van de tarieven voor het OV-vangnet ingaande 2020.
We willen echter twee kanttekeningen maken:
1. In delen van Gelderland verdwijnen “dunne” buslijnen. Dat kunnen ritten, lijngedeeltes of
volledige lijnen zijn (zoals tijdens de avonduren en/of de weekenddagen). Reizigers dienen
dan te kunnen terugvallen op het OV-vangnet. Het is in onze ogen voor deze gevallen (waar
het reguliere OV “tijdelijk” niet rijdt) niet te billijken dat de reizigers de hoge tarieven voor het
OV-vangnet betalen. Dan zou eerder sprake moeten zijn van het normale tarief voor de
reguliere bus, waarbij tevens geen extra “omrijdkilometers” in rekening worden gebracht.
2. 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 ROCOV Gelderland is van mening dat de stijging van
de OV-kosten een halt moet worden toegeroepen. Naast de vervoerbedrijven hebben
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overigens ook de (regionale) overheden een rol in deze ontwikkelingen. Deze
“winstwaarschuwing” willen we graag onder uw aandacht brengen.

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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