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1. Inleiding
De concessie IJssel-Vecht die per 13 december 2020 van start gaat is een geheel nieuwe concessie. Het
bijzondere aan deze concessie is dat deze dynamisch is met in- en uitstroom van gebieden. Dit tarievenplan
betref t in eerste instantie de concessie IJssel-Vecht zoals deze er per 13 december 2020 er uit ziet en
bestaat het uit samenvoegen van de concessies Veluwe en Midden Overijssel.

Afbeelding: IJssel-Vecht per 13 december 2020 (concessies Veluwe en Midden Overijssel)

Lelystad
Op 1 september 2021 gaat Lelystad over naar IJssel-Vecht en maakt Lelystad ook onderdeel uit van het
Tarievenhuis Oost (THO). Hoe Keolis hier invulling aan wil geven volgt in een separate tariefaanvraag en
komt ook nog op de agenda van het THO-overleg. De tariefaanvraag hiervoor volgt uiterlijk in mei 2021.
Nieuw merk
IJssel-vecht is de eerste concessie die onder het merk RRReis gaat rijden. Over een aantal jaren gaan de
nieuwe concessies Rijn-Waal en Berkel-Dinkel ook onder de merknaam RRReis rijden. Keolis doet in dit
tarievenplan een voorstel hoe we binnen IJssel-Vecht en binnen de
kaders van het landelijk tarievenkader (LTK) en Tarievenhuis Oost (THO)
invulling willen geven aan RRReis met de daarbij behoorde de producten
en tarieven. Met als uitgangspunt dat de reiziger straks met RRReis over
concessies heen reist en dit wil met eenvoud, gemak en uniformiteit.
Naast het doorvoeren van het THO in IJssel-Vecht heeft Keolis specifiek voor de concessie IJssel-Vecht
(RRReis) een aantal specifieke producten voorgesteld. In dit tarievenplan is ons voorstel en verdere
uitwerking hiervan te lezen.
LTI 2021
Alle voorgestelde producten en tarieven in dit document staan vermeld aan het einde van dit document in
bijlage 1. Omdat bij schrijven van dit tarievenplan de Landelijke Tarief Index (LTI) nog niet bekend is volgt in
een later stadium de tariefaanvraag voor vaststelling van de tarieven inclusief LTI. Voor nu baseren wij ons
in deze aanvraag op de tarieven zoals deze voor 2020 zijn vastgesteld. Waarom dan nu al een
adviesaanvraag? In het voorstel zijn een aantal nieuwe producten en wijzigingen opgenomen die een lange
ontwikkeltijd kennen. Om zekerheid te krijgen over de producten en voldoende tijd te hebben voor de
ontwikkeling vragen wij nu uw advies en ook de concessieverleners om het plan vast te stellen.
Corona
Door het Corona virus is het onduidelijk hoe het OV er in Nederland in december 2020 voor staat. Welke
gevolgen de crisis, die is ontstaan door Corona voor IJsel-Vecht, heeft, is nu nog niet te voorzien. Om die
reden maken wij een voorbehoud op de voorstellen in dit Tarievenplan.
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2. Landelijk Tariefkader
Keolis accepteert in al haar concessies op dit moment alle landelijk geldende reisproducten in al onze
concessies. Ook voor IJsel-Vecht erkennen en voeren we de landelijke reisproducten. De LTK-tarieven
worden landelijk vastgesteld en jaarlijks geïndexeerd met LTI. De LTK producten en tarieven staan in
bijlage 1.
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3. Kilometertarief IJssel-Vecht
3.1. Eén kilometertarief
Vanaf 13 december 2020 gaan de concessie Veluwe en Midden Overijssel samen over naar IJssel-Vecht. In
beide concessies is het kilometertarief vanaf 1 juli 2020 gelijk, namelijk 17,7 eurocent. Keolis stelt voor om
dit tarief over te nemen voor IJssel-Vecht per 13 december.
Keolis heeft in het kader van eenvoud, gemak en uniformiteit voorgesteld in haar bieding om toe te werken
naar één kilometertarief in de (uiteindelijke) concessie IJssel-Vecht. Of dit haalbaar is voor de gehele
concessie IJssel-Vecht onderzoeken we de komende periode samen met de provincies.
Hoe om te gaan met het kilometertarief met de toevoeging van Lelystad in september 2021 en IJsselmond in
2023 aan de concessie IJssel-Vecht maakt nu geen onderdeel uit van het tarievenplan voor 2021. Hiervoor
gaan wij samen met de concessieverlener in gesprek en volgt op termijn een separaat tariefvoorstel voor.

3.2. Kilometertarief per 13 december 2020
De Keolis stelt voor om de (nog vast te stellen) LTI over het kilometertarief per 13-12-2020 door te voeren in
plaats van per 1-1-2021. Reden hiervoor is dat we niet vrij kort na het starten met RRReis de reiziger al met
een tarief swijziging willen confronteren. Dat geeft minder onrust (één in plaats van twee tariefwijzigingen kort
op elkaar), helpt effectievere en eenduidige communicatie richting reizigers en leidt tot minder aanpassingen
in de Keolis systemen. Het is niet ongebruikelijk dat dit gebeurd bij aanvang van een nieuwe concessie. Zo
startten wij in Utrecht en Almere in overleg met de concessieverleners en ROCOV’s destijds al in december
met het tarief gecompenseerd met de LTI.
Keolis heeft dit voorstel ook afgestemd met de andere vervoerders in OV-Oost omdat het voor de korte
periode tot 1 januari (minimale) gevolgen kan hebben op de verdeling van vastrecht opbrengsten van
gezamenlijk abonnementen. Zowel Arriva als Connexxion heeft ingestemd met ons voorstel.
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4. IJssel-Vecht specifieke abonnementen
4.1. RRReis Altijd Vrij
4.1.1. Eén RRReis Altijd Vrij abonnement voor IJssel-Vecht
Ons voorstel is om de huidige Tarievenhuis Oost Altijd Vrij abonnementen in IJsselmond, Midden Overijssel
en Veluwe met verschillende tarieven samen te voegen tot één RRReis Altijd Vrij voor het gehele IJsselVecht gebied, incl. Lelystad.
Wanneer er een nieuwe RRReis-regio bij komt adviseert Keolis om het RRReis Altijd Vrij verder uit te
breiden naar die nieuwe RRReis-concessie(s). Zodat uiteindelijk in heel OV-Oost hetzelfde Altijd Vrij
abonnement is te bestellen en het ook makkelijk maakt om over de concessie grenzen binnen OV-Oost te
reizen met RRReis Altijd Vrij. Net als nu al met THO abonnementen is geregeld. Dit neemt niet weg dat er
een mogelijkheid bestaat om binnen OV-Oost alsnog een specifiek regio vrij abonnement te voeren.
4.1.2. Prijs
Voor de prijsbepaling voor het nieuwe RRReis Altijd Vrij zijn bij het toesturen van dit document nog in
gesprek met de concessieverleners. De prijs komt waarschijnlijk te liggen in de range van € 143,- en € 146,-.
Hier komen wij op terug in de tariefaanvraag voor de LTI later dit jaar. Het jaarabonnement is een f actor 10
van de maandprijs zoals gebruikelijk is met jaarabonnementen.
4.1.3. Ook in IJsselmond en Lelystad
Om het voor reizigers vanaf de start van IJssel-Vecht per 13 december 2020 makkelijker te maken hebben
we de huidige concessies IJsselmond en Lelystad bereid gevonden om RRReis Altijd Vrij (IJssel-Vecht)
gelijk vanaf 13 december te accepteren. Hierdoor is het dus al mogelijk om vanaf de start van IJssel-Vecht
over de huidige concessiegrenzen heen te reizen, ook naar IJsselmond en Lelystad met één Altijd Vrij
abonnement, ook al horen deze twee concessies op dat moment nog niet bij de concessie IJssel-Vecht. Wij
zijn verheugd dat de vervoerders Arriva en Connexxion hieraan hun medewerking willen verlenen. Om te
borgen dat de verdeling van omzet van dit abonnement goed wordt geregeld, verrekent de Landelijke
Product Regisseur (LPR) vastrecht opbrengsten van dit abonnement.
4.1.4. Leeftijdskorting afgebouwd
Zoals bekend is er binnen het THO af gesproken om geen leeftijdskorting meer toe te passen op tarieven.
Om die reden is afgelopen jaren de leeftijdskorting op de Altijd Vrij abonnementen afgebouwd.
Ook over het tarief van de Altijd Vrij in de categorie 4 t/m 18 jaar zijn we nog in gesprek. Ook hier komen wij
terug in de tariefaanvraag voor de LTI later dit jaar.
4.1.5. Geldigheid en voorwaarden
De ingangsdatum van het abonnement mag iedere dag van het jaar zijn. Het RRReis Altijd Vrij is
verkrijgbaar als maand of jaarabonnement, na deze maand of na dit jaar loopt het abonnement automatisch
af . Op het moment dat het abonnement bijna afloopt ontvangt abonneehouder een herinneringsemail net als
bij alle andere abonnementen die wij verkopen.
Het RRReis Altijd Vrij is uitsluitend te laden op een persoonlijke OV-chipkaart. Men checkt altijd in- en uit
met de OV-chipkaart. Bij in- en uitchecken binnen het geldige reisgebied wordt geen saldo van de OVchipkaart afgeschreven. Om te kunnen inchecken met een RRReis Altijd Vrij is een positief saldo nodig. Bij
in- en uitchecken buiten het geldige gebied van het abonnement wordt automatisch saldo afgeschreven of
een ander reisproduct gebruikt.
De reiziger reist met het RRReis Altijd Vrij onbeperkt op alle IJssel-Vecht, OV-Regio IJsselmond en Arriva
Lelystad buslijnen. Het RRReis Altijd Vrij is niet geldig in andere regio’s en bij andere vervoerders.
Uitgezonderd hierop zijn de lijnuitwisselingen die nu ook al bestaan in concessie Veluwe en Midden
Overijssel. Zie paragraaf 4.3 voor verdere toelichting hierop.
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4.2. RRReis Traject Vrij
In het programma van eisen van IJssel-Vecht is gevraagd om een voorstel op te nemen van een traject
abonnement. Keolis heeft in haar aanbieding hiervoor een voorstel gedaan. De verdere uitwerking van het
RRReis Traject Vrij (RTV) abonnement is hieronder beschreven.
4.2.1. Waarom een RRReis Traject Vrij
Het trajectabonnement is een veel besproken onderwerp, met name vanuit de reizigersorganisaties is het
altijd een wens geweest om een afgekocht reisrecht te kunnen aanschaffen voor een bepaald traject. Het
Altijd Vrij abonnement in het Tarievenhuis Oost voldoet niet helemaal aan deze wens omdat dit abonnement
alleen interessant is voor reizigers die vaak langere afstanden afleggen en mogelijk ook over verschillende
trajecten reizen. Met RRReis Traject Vrij (RTV) komen wij tegemoet aan deze wens. Het RTV is een
af gekocht reisrecht waarmee je betaalt voor het traject dat je reist, niet meer en niet minder. Door het
toevoegen van RTV aan het THO-abonnementen pallet in IJssel-Vecht ontstaat er nu een passend product
voor reizigers die frequent over een vast traject reizen en een af gekocht (zekerheid) reisrecht willen. Ook
voor zakelijk gebruik zoals door gemeenten is dit abonnement een welkome aanvulling. Verschillende
gemeenten kopen abonnementen voor speciale doelgroepen zoals leerlingenvervoer doelgroep, wat vaak
een korte af stand betreft en willen dan graag maatwerk in plaats van het dan relatief dure Altijd Vrij.
4.2.2. Technische Uitwerking
In ons aanbod voor IJssel-Vecht hebben wij zoals was gevraagd een voorstel opgenomen voor een traject
abonnement. Het voorstel had de volgende uitgangspunten
• RRReis-traject biedt onbeperkt reizen op een vast traject in een maand (16 keer het basis OVCK
retourtarief) en jaarvariant (10 keer de maandprijs);
• Reiziger betaalt gemiddeld voor 4 reizen per week en kan met het abonnement 7 dagen per week
reizen;
• Een reiziger betaalt nooit meer dan zijn dagelijkse reis van instap- tot en met uitstaphalte;
• Wanneer het tarief van een RTV hoger uitkomt dan RRReis Altijd Vrij verkopen we geen traject maar
een RRReis Altijd Vrij;
• Reizen buiten het af gekochte traject vindt plaats op saldo.
Hiermee denken wij een alternatief te kunnen bieden voor reizigers die over de kortere afstanden reizen en
toch een af gekocht reisrecht (zekerheid) willen in plaats van korting op hun reis.
Het betalen van de exacte reis van halte naar halte wordt bepaald door een zone matrix. Een halte-halte
matrix is OV-chipkaart technisch niet te realiseren. Voor het RTV geldt dat we de techniek van het
sterabonnement binnen de OV-chipkaart toepassen zoals deze in verschillende concessies buiten OV-Oost
wordt toegepast. Echter met één groot verschil: de reiziger krijgt voor het gekozen traject een abonnement
aanbod waarin hij zelf geen centrumzone en sterwaarde kiest, zoals dat nu wel voor reguliere
sterabonnementen moet. Bij RTV wordt begin en eindpunt door de reiziger geselecteerd waardoor het
proces van bestellen van het juiste product sterk wordt vereenvoudigd. Door het Beslissing Ondersteunend
Systeem (BOS) op RRReis.nl krijgt de reiziger op het gekozen traject een RTA voorstel en kan eenvoudig
het product bestellen.
4.2.3. Tariefberekening RRReis Traject Vrij
Het tarief van het RTV is 16x de ritprijs (retour) basistarief van het betreffende traject voor de maand variant
en maal tien voor de jaarvariant. Omdat we met zones en sterabonnement techniek werken bepalen we per
sterwaarde een gemiddelde prijs per traject. Hiervoor moeten we weten wat de gemiddelde zone-afstand is
in IJssel-Vecht. Met data van openOV is de gemiddelde zone-afstand berekend voor alle zones in IJsselVecht en komt uit op 4,6 kilometer. De gemiddelde zone-afstand is berekend door de oppervlakte via een
GIS applicatie van het polygoon (zone) als cirkel te beschouwen en hier de diameter van te nemen.
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Onderstaande tabel geeft weer hoeveel zones een traject kent op basis van de sterabonnement methodiek.
Het aantal kilometers per trajectabonnement wordt bepaald door aantal zones te vermenigvuldigen met 4,6
km, de gemiddelde zone-lengte.
gemiddelde
zone afstand
in km

zones

maximale
traject afstand
in km

1 ster RTV

1

4,6

4,6

2 ster RTV
3 ster RTV

3
5

4,6
4,6

13,8
23

4 ster RTV

7

4,6

32,2

Omdat we een gemiddelde prijs per trajecttype (ster type) willen, betekent dat we niet de totale trajectafstand
aanhouden om een gemiddelde prijs per trajecttype te berekenen. De begin en eindzone tellen voor 50% mee
om zo een gemiddelde afstand te bepalen, dus 4,6 / 2 = 2 km. Door de gemiddelde afstand van 2,3 kilometer
voor de begin- en eindzone te gebruiken bepalen we per type RTV de gemiddelde totale reisafstand van dat
traject. Hieronder is dat in een tabel weergegeven.
gemiddelde
traject afstand
in km

zones (eerste is start en laatste is eind zone)
1 ster RTV
2 ster RTV
3 ster RTV
4 ster RTV

2,3
2,3

4,6

2,3

2,3
2,3

4,6
4,6

4,6
4,6

2,3
9,2
4,6
4,6

2,3
4,6

4,6

2,3

18,4
27,6

Vervolgens is met de gemiddelde trajectafstand per trajectabonnement de prijs te berekenen op basis van
16 keer de ritprijs (retour) tegen het basistarief. In de basis passen we deze methodiek toe, alleen gaat de
OV-chipkaart techniek nog niet zo ver dat we per individueel traject een prijs kunnen berekenen. Nu dus op
basis van zone afstanden. Onderstaande tabel geeft de maand prijs weer per RTV. De prijs is berekend op
basis van: gemiddelde trajectafstand in km x kilometertarief (17,7 cent) x 32 (16 ritten retour) + 32x
opstaptarief (98 cent) en is afgerond op hele euro’s conform de afrondingsystematiek van het THO. Het RTV
kent conform THO-uitgangspunten geen leeftijdskorting en heef t per type trajectafstand één vaste prijs.

Trajecten

gemiddelde
traject afstand
in km

aantal
zones

prijs per
traject per
maand

RTV t/m 4,6 km

1

2,3

€ 44

RTV t/m 13,8 km
RTV t/m 23 km

3
5

9,2
18,4

€ 83
€ 136

RTV t/m 32,2 km

7

27,6

€ 188

Bij een RTV met een af stand van 7 zones (RTV t/m 32,2 km) is de voorgestelde prijs € 188,- en komt deze
ruim boven de Altijd Vrij RRReis prijs uit. Dat betekent dat we alleen een RTV van 1 tot maximaal 5 zones
gaan verkopen omdat daarboven de Altijd Vrij gunstiger is. Concreet zijn er dus drie type
trajectabonnementen.
Om het RTV af te zetten tegen over bestaande THO-abonnementen en voltarief saldo reizen is in
onderstaande tabel te zien welke kosten reizigers per THO-abonnement per maand hebben op het traject op
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basis van vijf keer per week reizen. Dit omdat we er vanuit gaan dat reizigers die RTV overwegen frequente
reizigers zijn die gemiddeld vijf keer per week reizen. Onderstaande tabel is indicatief en is voor de THO dal
abonnementen gerekend met één rit in de (ochtend)spits en één rit in de dal.

Trajecten

prijs per
traject per
maand

RTV t/m 4,6 km
RTV t/m 13,8 km
RTV t/m 23 km

saldo
reizen

dal
voordeel

altijd
voordeel

dal vrij

altijd vrij

€ 44,€ 83,-

€ 55,48
€ 104,34

€ 45,72
€ 84,80

€ 54,84
€ 89,04

€ 81,74
€ 106,17

€ 143,- / € 146,€ 143,- / € 146,-

€ 136,-

€ 169,47

€ 136,91

€ 134,63

€ 138,74

€ 143,- / € 146,-

We zien dat de RTV prijs dicht tegen het Dal Voordeel Oost en Altijd Voordeel Oost aan ligt. Feitelijk wordt
het RTV echt goedkoper dan de bestaande THO-abonnementen wanneer je vaker dan vijf keer per week
reist. De prijs van de RTV jaarvariant is de maandprijs maal tien. Zie hieronder.
Trajecten

prijs per traject
per maand

prijs per
traject per jaar

€ 44,-

€ 440,-

€ 83,€ 136,-

€ 770,€ 1220,-

RTV t/m 4,6 km
RTV t/m 13,8 km
RTV t/m 23 km

4.2.4. LTI per 13-12-2020
Bovengenoemde prijzen zijn allemaal prijspeil 2020. Wij stellen voor om de prijs van het RRReis Traject Vrij
abonnement vanaf de start op 13-12-2020 met het geïndexeerde kilometertarief van 2021 te berekenen. De
aanvraag hiervoor volgt nog. Dit omdat de prijs nu berekend is met het nog niet geïndexeerde
kilometertarief.
4.2.5. Geldigheid en voorwaarden RRReis Traject Vrij
De reiziger reist met het RTV onbeperkt op het traject van A naar B en kan dat binnen dat traject met alle
RRReis IJssel-Vecht buslijnen die deze reis mogelijk maken reizen. Het RTV is niet geldig bij andere
vervoerders. Uitgezonderd hierop zijn de lijnuitwisselingen die nu ook al bestaan in concessie Veluwe en
Midden Overijssel. Zie paragraaf 4.3 voor verdere toelichting hierop.
Wanneer er een nieuwe RRReis-regio bij komt adviseert Keolis om het RTV verder uit te breiden naar die
RRReis-concessie(s), net zoals we dit bij RRReis Altijd Vrij voorstellen. Zodat uiteindelijk in heel OV-Oost
hetzelf de RTV is te bestellen en het ook makkelijk maakt om over de concessiegrenzen binnen OV-Oost
heen te reizen met het RTV. Net als nu ook al met de THO abonnementen zo is (met uitzondering van de
huidige Altijd Vrij abonnementen).
De ingangsdatum van het abonnement mag iedere dag van het jaar zijn. Het RTV is verkrijgbaar als maand
of jaarabonnement, na deze maand of na dit jaar loopt het abonnement automatisch af. Op het moment dat
het abonnement bijna afloopt ontvangt abonneehouder een herinneringsemail. Het RTV is uitsluitend te
laden op een persoonlijke OV-chipkaart. Met een RTV checkt de reiziger altijd in- en uit met de OVchipkaart. Bij in- en uitchecken binnen het geldige traject (zonegebied) van het abonnement wordt geen
saldo van de OV-chipkaart afgeschreven. Om te kunnen inchecken met een RTV is een positief saldo nodig.
Bij in- en uitchecken buiten het geldige zonegebied van het abonnement wordt automatisch saldo
af geschreven of een ander reisproduct gebruikt.
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4.2.6. RRReis Traject Vrij en OV-betalen
Zoals al eerder beschreven maakt het RTV gebruik van de OV-chipkaart techniek. De basis van het RTV is
straks goed door te vertalen naar de vervanger van de OV-chipkaart, OV-betalen. Er ontstaat met OVbetalen meer mogelijkheden om het RTV nog specifieker te beprijzen, zoals op basis van het individuele
(halte-halte) traject.

4.3. Geldigheid bij andere vervoerders
Het RRReis Altijd Vrij en RTV zijn niet geldig bij andere vervoerders zoals hiervoor aangegeven. Er zijn
hierop een paar uitzonderingen. Het betreft hier een aantal lijnen waar er nu ook al een uitwisseling van
producten plaatsvindt in concessie Veluwe en Midden Overijssel.
Op deze lijnen zijn straks de RRReis Altijd Vrij en het RTV ook geldig en worden ook Ster- en Altijd Vrijabonnementen geaccepteerd van die vervoerders.
Buslijnen:
• Qbuzz Groningen-Drenthe:
• Qbuzz Groningen-Drenthe:
• BRENG:
• OV-Regio IJsselmond:
• OV-Regio IJsselmond:
• Syntus Utrecht:

lijn 20 / 40 (Meppel-Steenwijk)
lijn 31 (Ommen-Balkbrug)
lijn 43 (Arnhem-Apeldoorn)
lijn 625 (Zeewolde-Amersfoort)
lijn 142 (Nijkerk-Zeewolde-Harderwijk)
lijn 5, 83, 85, 87 (rondje Veenendaal)

Op het rondje Veenendaal in samenwerking met Syntus Utrecht blijft de situatie gelijk aan hoe Syntus
Gelderland het op dit moment heeft geregeld met Syntus Utrecht.
Treinverbinding Zwolle – Kampen
Op dit moment is het IJsselmond Vrij ook geldig op het treintraject van Zwolle – Kampen gereden door
Blauwnet. Ook het RRReis Altijd Vrij is straks geldig op dit treintraject in verband met het ontbreken van een
rechtstreekse busverbinding. Het RRReis Traject Vrij is niet geldig op dit traject. Hiervoor is er het landelijke
(NS) traject abonnement.
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5. Regionale abonnementen
Binnen OV-Oost is er zoals vermeld tussen de vervoerders en de overheden een samenwerkingsverband op
het gebied van tarieven en producten. Onder de noemer van Tarievenhuis Oost (THO) zijn hier gezamenlijk
in het kader van eenvoud, gemak en uniformiteit producten en tarieven vast gesteld. Voor IJssel-Vecht is
voorgeschreven om de werkwijze in het Tarievenhuis Oost over te nemen en het productenassortiment te
voeren. Het THO kent regionale abonnementen en kaartsoorten die in heel OV-Oost geldig zijn, ook in
IJssel-Vecht. In deze paragraaf gaan we in op de regionale abonnementen.
De af gelopen jaren zijn een aantal OV-Oost brede abonnementen ontwikkeld, de zogenaamde THOabonnementen. Uit de evaluatie en onze eigen analyse blijkt dat de reiziger de weg naar de meeste
regionale THO-reisproducten steeds beter weet te vinden. De verkoop in 2019 steeg met 36% ten opzichte
van 2018. Alle THO regionale abonnementen zijn ook geldig in concessie IJssel-Vecht.

5.1. THO abonnementen
Voor de volledigheid hieronder de abonnementen die voor reizigers te koop zijn in de verschillende
webshops van de vervoerders in OV-Oost. De prijzen van deze abonnementen doorgaans worden jaarlijks
geïndexeerd met de LTI.
Dal Voordeel Oost Bus
Geef t de abonnementhouder 40% korting op de (buurt)busritten in Oost Nederland met uitzondering van
werkdagen tussen 6:30 en 9:00 uur.
Dal Voordeel Oost Bus & Trein
Geef t de abonnementhouder 40% korting op de (buurt)bus- en treinritten in Oost Nederland met uitzondering
van werkdagen tussen 6:30 en 9:00 uur.
Altijd Voordeel Oost Bus
Geef t de abonnementhouder 40% korting op de (buurt)busritten in Oost Nederland met uitzondering van
werkdagen tussen 6:30 en 9:00 uur. Dan geldt 20% korting.
Altijd Voordeel Oost Bus & Trein
Geef t de abonnementhouder 40% korting op de (buurt)bus- en treinritten in Oost Nederland met uitzondering
van werkdagen tussen 6:30 en 9:00 uur. Dan geldt 20% korting.
Dal Vrij Oost Bus
Geef t de abonnementhouder 100% korting op de (buurt)busritten in Oost Nederland met uitzondering1 van
werkdagen tussen 6:30 en 9:00 uur.
Dal Vrij Oost Bus & Trein
Geef t de abonnementhouder 100% korting op de (buurt)bus- en treinritten in oost Nederland met
uitzondering van werkdagen tussen 6:30 en 9:00 uur.
Weekend Vrij Oost Bus
Geef t de abonnementhouder 100% korting op de (buurt)busritten in Oost Nederland vanaf vrijdag 19:00 uur
tot maandag 6:30 uur. Geeft 40% korting op (buurt)busritten in Oost Nederland op maandag tot en met
vrijdag met uitzondering van 6:30 tot 9:00 uur.
Weekend Vrij Oost Bus & Trein
Geef t de abonnementhouder 100% korting op de (buurt)bus- en treinritten in Oost Nederland vanaf vrijdag
19:00 uur tot maandag 6:30 uur. Geeft 40% korting op (buurt)bus- en treinritten in Oost Nederland op
maandag tot en met vrijdag met uitzondering van 6:30 tot 9:00 uur.
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5.2. Zakelijke abonnementen
De drie huidige vervoerders in OV-Oost hebben gezamenlijk ook een aantal abonnementen die voor de
zakelijke markt zijn ontwikkeld voor bijvoorbeeld grote werkgevers en gemeenten die deze abonnementen
inkopen voor specifieke doelgroepen, zoals Wmo, Leerlingenveervoer maar ook voor mensen met een
minimum inkopen. Zodat deze groepen meer en/of beter in de maatschappij kunnen participeren. In een
aantal concessies zijn deze producten bekend onder de naam ‘Mee doen’ en Voor Elkaar’.
Het betref t hier twee type abonnementen die de kernmerken hebben van Dal Vrij en Altijd Vrij, maar dan
geldig zijn in heel OV-Oost. Omdat deze abonnementen in de categorie ‘zakelijk’ vallen, hebben ze geen
vast tarief. Hier maken we onderling met de afnemer en vervoerders in OV-Oost afspraken over.
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6. Kaartassortiment in IJssel-Vecht
In IJssel-Vecht voeren we zoals is voorgeschreven naast de regionale THO-abonnementen ook het reguliere
THO-kaartsoortassortiment. Op een paar onderdelen willen wij een stapje verder gaan.

6.1. Eenvoud, duidelijkheid en uniformiteit
Door het samenvoegen van concessies en het voeren van één merknaam hebben wij vanuit de reiziger een
visie beschreven op het gebied van producten en tarieven. In ons voorstel voor IJssel-Vecht stellen we voor
dat we de kaartsoorten en tarieven in bus en buurtbus gelijk trekken. Dat maakt overstappen eenvoudiger
van buurtbus naar bus en v.v. Men kan dan met één en hetzelfde kaartje reizen in OV-Oost. Alle tariefacties
zoals nu in Ervaar Het OV worden gepromoot zijn dan ook geldig op de buurtbus.
Op dit moment is het tarief voor reizen met een OV-chipkaart op de buurtbus in Overijssel en Veluwe voor
zowel de reguliere bus als buurtbus gelijk. Ook zijn alle (regionale) abonnementen die in deze concessies te
koop zijn geldig op de buurtbus. Een volgende stap naar uniformiteit is het kaartassortiment en de (Ervaar
Het OV) acties van de reguliere bus in OV-Oost ook in te voeren op de RRReis buurtbus. Wat we hiermee
bereiken is dat voor alle RRReis bussen en buurtbussen we de reiziger meer eenvoud, duidelijkheid en
unif ormiteit bieden. In de provincie Gelderland is hier sinds 1 januari 2020 al een eerste stap in genomen
doordat bij verschillende vervoerders (Arriva, BRENG en Syntus Gelderland) de buurtbussen een gelijk tarief
hanteren voor het buurtbuskaartje. Dit buurtbustarief is nu gelijk aan de RITkaart zoals deze ook op de
reguliere bussen te koop is. De bustickets in de voorverkoop zijn nu ook al geldig op de buurtbus in heel OVOost.
Binnen de huidige concessies Veluwe en Midden Overijssel zijn er op dit moment nog verschillende
kaartsoorten en tarieven op de buurtbus. Nu deze concessies overgaan naar IJssel-Vecht is het voor de
reiziger in het kader van eenvoud, gemak en uniformiteit wenselijk om te komen tot uniforme kaartsoorten en
tarieven voor zowel bus als buurtbus. Dit betekent dat we voorstellen dat de bestaande buurtbusproducten in
Midden Overijssel, Veluwe en IJsselmond komen te vervallen. In plaats hiervan krijgen alle RRReis
buurtbussen hetzelfde kaartsassortiment als de reguliere bussen. Het overstappen en doorreizen van bus
naar buurtbus en vice versa met bijvoorbeeld een DAGkaart is hiermee een mogelijkheid voor de reiziger.
Ook in de communicatie over tarieven en producten wordt hiermee eenduidiger. Binnen het THO zijn de
kortingsabonnementen (die al geldig waren op de buurtbus) goede alternatieven voor de reductiekaarten.
Op ons voorstel voor gelijk trekken kaartsoorten reguliere bus en buurtbus hebben wij nog onvoldoende
terugkoppeling gekregen van de buurtbusverenigingen in verband met Corona. Na de Corona crisis kunnen
we hopelijk het gesprek hierover wat makkelijker voeren met de verenigingen. Om die reden maken we hier
een voorbehoud op dit voorstel. Mogelijk zou dit onderdeel (deels) aangepast kunnen terugkomen in de
tariefaanvraag voor de LTI 2021. Wel zijn wij benieuwd naar het advies van het ROCOV op dit onderdeel.
6.1.1. Buurtbus: geen losse kaartjes en reizigerstellingen
De RRReis buurtbussen krijgen dezelfde boordcomputer als de reguliere RRReis bussen. Kaartjes in de
buurtbus zijn te koop via de boordcomputer, de kassaprinter print een bon met omschrijving van het kaartje
dat tevens het vervoerbewijs is. Hierdoor zijn er geen losse kaartjes meer nodig en dus ook geen
kaartconsignatie. Het is al langer de wens vanuit buurtbusverenigingen om niet langer een
reizigerstellingadministratie te hoeven bijhouden. Het uniformeren van de kaartsoorten en verkoop via
boordcomputer heeft ook als voordeel dat straks er geen handmatige reizigerstellingen meer nodig zijn. Alles
wordt via de validator en boordcomputer geadministreerd en waardoor het eenvoudig is
bezettingsrapportages per lijn te genereren.
6.1.2. Acties ook geldig op de buurtbus
Er is al langer de wens vanuit reizigers(organisaties) en buurtbusverenigingen om mee te kunnen doen aan
acties binnen OV-Oost. In ons voorstel willen we graag de buurtbus meenemen in onze
marketingcampagnes. Daarom stellen we voor alle acties en actiekaarten ook geldig te laten zijn op de
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RRReis buurtbus. We zien dat de buurtbus een telkens belangrijker onderdeel wordt van de OV-keten en
willen we juist met acties een zo breed mogelijke doelgroep bereiken die gebruik maken van het OV. Een
RRReis actie is actie voor alle reizigers, dus ook voor buurtbusreiziger.
Validatie van actiekaarten (e-tickets) is ook eenvoudig omdat alle RRReis buurtbussen uitgerust zijn met
barcode lezers waardoor de actiekaarten eenvoudig te scannen zijn via een uitgeprint papier of via een
mobiel(app). Hiermee is een ticket gelijk gevalideerd op geldigheid wanneer deze gescand wordt, het is hier
dus niet per se noodzakelijk dat een buurtbuschauffeur op de hoogte is van de actie. De buurtbuschauffeurs
inf ormeren we via de speciale RRReis medewerker app over alle acties maar ook via de
buurtbuscoördinator.
6.1.3. Groepsticket niet geldig op de buurtbus
De enige uitzondering voor de buurtbus die wij voorstellen is het Groepsticket. Deze is alleen te koop voor
basisscholen en BSO. Door deze niet te accepteren op de buurtbus v oorkomen we capaciteitsproblemen.
Met het groepsticket mogen nu maximaal 18 personen (3 volwassen en 15 kinderen) reizen. Dat is helaas
een brug te ver in verband met de capaciteit van de buurtbus.

6.2. THO kaartassortiment op de (buurt)bus
Binnen het Tarievenhuis Oost kennen we de volgende kaartsoorten die alleen met PIN of contactloze
betaling te koop zijn in de bus die in ons voorstel ook geldig zijn voor de RRReis buurtbussen. Dit zijn:
6.2.1. RITkaart
Geef t de kaarthouder één rit zonder overstap. Het tarief van de RITkaart bedraagt € 2,35. De prijs van de
reis is af hankelijk van de gereisde afstand. Hoe verder men reist, des te meer kaartjes van € 2,35 men moet
hebben. Je betaalt dan vervolgens € 2,35, € 4,70, € 7,05, € 9,40 of € 11,75 (voor een DAGkaart).
6.2.2. DAGkaart
Geef t de kaarthouder op de dag van aanschaf onbeperkt reizen met de bus en RRReis buurtbus in Oost
Nederland met uitzondering van werkdagen tot 9:00 uur. De DAGkaart kost € 11,75
6.2.3. Kidskaartje
Geef t de kaarthouder op de bus en RRReis buurtbus in Oost Nederland een reisrecht gedurende anderhalf
uur na af stempeling met uitzondering van werkdagen tot 9:00 uur. Alleen beschikbaar voor reizigers van 4
tot en met 11 jaar onder begeleiding van een betalende volwassene. De Kidskaart kost € 1,15
6.2.4. Meermanskaart
Geef t maximaal 2 volwassenen en 4 kinderen (4-11 jaar) op de dag van aanschaf onbeperkt reizen met de
bussen en RRReis buurtbus in Oost Nederland met uitzondering van werkdagen tot 9:00 uur. De DAGkaart
kost € 18,-

6.3. Voorverkoop
Voor reizigers die met contant geld een kaartje willen kopen kan dit bij de voorverkooppunten. Hier zijn twee
verschillende RITkaarten te koop:
• RITkaart van € 4,70
• RITkaart van € 7,05
Alle huidige voorverkooppunten in Midden Overijssel en Veluwe zijn per 13 december ook nog beschikbaar
om de twee type RITkaarten te kopen

6.4. Actiekaarten
De actiekaarten zijn uiteraard niet te koop op de (buurt)bus zelf. Maar vaak als e-ticket online (rrreis.nl /
ervaarhetov.nl) te bestellen. Alle (maandelijkse) Ervaar Het OV (EHOV) en RRReis-actie kaarten zijn geldig
op bus als RRReis buurtbus, zoals:
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•
•
•
•
•
•
•

2de persoons reist gratis mee
Kinderen gratis (vaak in vakanties)
(Zomer/Winter) DAGkaart voor 6 euro
(Zomer/Winter) Meermanskaart voor 12 euro
Gratis probeerkaartjes
CombiRRReiskaartjes
WandelRRReiskaartjes

6.5. Specifieke kaarten
Los van het THO-kaartsoort assortiment dat te koop is op de bus kennen we ook nog een aantal andere
‘speciale’ kaartsoorten.
6.5.1. Groepsticket
Het Groepsticket OV-Oost is geldig voor maximaal 15 kinderen t/m 12 jaar en 3 volwassen begeleiders; op
werkdagen vanaf 09.00 uur, in het weekend onbeperkt. Het Groepsticket bus kost € 25,- en het Groepsticket
bus + trein € 35,-. Het Groepsticket OV-Oost is geldig op de regionale bussen en spoorlijnen die onderdeel
uitmaken van Tarievenhuis Oost. Zoals eerder vermeld is dit ticket niet geldig op de (RRReis)buurtbus.
6.5.2. Rituitrijdkaart
In de huidige concessie Veluwe en Midden Overijssel voeren we de Rituitrijdkaart. Deze kaart kan een
reiziger kopen van onze service en veiligheid medewerkers wanneer de reiziger geen geldig vervoerbewijs
kan tonen. Met de Rituitrijdkaart kan de reiziger zijn reis hervatten voor die dag. We stellen voor om de
Rituitrijdkaart ook in IJssel-Vecht op te nemen in het ‘assortiment’. De prijs blijft gelijk aan de huidige prijs
van 37 euro.
6.5.3. 65PLUSkaartje
Keolis had in haar voorstel staan dat zij het huidige 65PLUSkaartje dat nu geldig is in de Veluwe te
continueren als 65+RRReiskaartje en heeft voorgesteld in het THO om dit kaartje door te voeren ook voor
toekomstige RRReis concessies. Binnen het THO is het niet toepassen van leeftijdskorting één van de
uitgangspunten. Het Kidskaartje is de enige uitzondering in het THO, mede ook omdat het een meereiskaartje is. Om die reden wordt ook de leeftijdskorting op het Altijd Vrij abonnement afgebouwd. Binnen
de THO-werkgroep is om die reden geen overeenstemming gekomen om het 65+RRReiskaartje deel te
laten uitmaken van het THO-kaartsoortenassortiment voor RRReis-concessies. Keolis is van mening dat er
voor de reguliere wagenverkoop binnen RRReis geen afzonderlijke kaartsoorten te koop moeten zijn, in lijn
met de visie van eenvoud, gemak en uniformiteit. Het is niet uit te leggen aan een reiziger dat hij straks in de
ene RRReis bus wel met een kaartje kan reizen en in de andere RRReis bus dat niet kan. Om die reden is
er (helaas) geen ruimte voor het 65+RRReiskaartje. Dit betekent dat we hier extra communicatie over gaan
opzetten richting de huidige 65PLUSkaartjes gebruikers in de Veluwe. In de communicatie besteden we
aandacht aan alternatieven voor deze doelgroep zoals leeftijdskorting op saldo reizen eventueel in
combinatie ook met THO-kortingsabonnementen voor de iets frequentere reiziger. Dit doen we door ook
voorbeelden op te nemen wanneer zo’n abonnement er financieel al uit kan.
.
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7. Distributiekanalen
Naast verkoop op de bus van de diverse kaartsoorten en in de RRReis webshop de OV-chipkaartproducten.
Zijn de reisproducten ook verkrijgbaar via andere verkoopkanalen, zoveel mogelijk afgestemd op de
reizigersbehoeften. Alle huidige distributiekanalen in IJssel-Vecht neemt Keolis over en blijven in stand zoals
het nu ook geldt in Veluwe en Midden Overijssel (en later IJsselmond en Lelystad). Zoals de
voorverkooppunten in heel OV-Oost waar reizigers tegen contante betaling RITkaarten kunnen kopen. Alle
huidige voorverkooppunten in Midden Overijssel en Veluwe zijn per 13 december ook nog beschikbaar om
de twee type RITkaarten te kopen (zie paragraaf 6.3). Daarnaast hebben wij ook een aantal extra nieuwe
distributie-/verkoopkanalen.

7.1. RRReis servicepunten (RRReis-winkels)
Bij onze RRReis servicepunten op de stations in Apeldoorn en Zwolle (en straks ook Lelystad) kunnen
reizigers f ysiek terecht om verschillende vervoerbewijzen te kopen en te bestellen of om te laden op hun OVchipkaart. Ook is het mogelijk om tegen contante betaling producten te kopen.

7.2. RRReis app
In de nieuwe RRReis app is het straks ook mogelijk om losse kaartjes voor het reizen met RRReis bussen te
kopen. Ook actiekaarten zijn beschikbaar via de RRReis app.

7.3. Ophaalpunten in alle RRReis bussen
Alle RRReis bussen zijn voorzien van ophaalautomaten zodat reizigers makkelijk in de bus bestellingen
kunnen laden (ophalen) op hun OV-chipkaart. Bijvoorbeeld saldo ophalen wanneer dit online is gekocht,
maar ook een abonnement zowel regionaal als landelijk. Ook is het mogelijk om producten te ‘ontladen’ van
de OV-chipkaart met deze automaten.
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Bijlage 1: Overzicht tarieven IJssel-Vecht
OV-chipkaart
Kilometerprijs
Basistarief / instaptarief

13-12-2020
€
0,177
€
0,98

1-1-2021

RRReis / IJssel-Vecht abonnementen (OV-chipkaart)
RRReis Traject Vrij
RRReis Traject Vrij t/m 4 km
RRReis Traject Vrij t/m 12 km
RRReis Traject Vrij t/m 20 km
RRReis Altijd Vrij
RRReis Altijd Vrij (IJssel-Vecht) maand
RRReis Altijd Vrij (IJssel-Vecht) maand (4 tot 18jr)
RRReis Altijd Vrij (IJssel-Vecht) jaar
RRReis Altijd Vrij (IJssel-Vecht) jaar (4 tot 18jr)

13-12-2020

1-7-2021

€
€
€

44,00
83,00
136,00
volgt
volgt
volgt
volgt

OV-chipkaart OV-Oost (THO) abonnementen
Dal Voordeel Oost Bus Jaar
Dal Voordeel Oost Bus & Trein
Altijd Voordeel Oost Bus Jaar
Altijd Voordeel Oost Bus Maand
Altijd Voordeel Oost Bus & Trein jaar
Altijd Voordeel Oost Bus & Trein maand
Dal Vrij Oost Bus Jaar
Dal Vrij Oost Bus Maand
Dal Vrij Oost Bus & Trein maand
Dal Vrij Oost Bus & Trein jaar
Weekend Vrij Oost Bus Jaar
Weekend Vrij Oost Bus & Trein

13-12-2020
€
16,00
€
22,00
€ 160,00
€
16,00
€ 270,00
€
27,00
€ 540,00
€
54,00
€
81,00
€ 810,00
€ 162,00
€ 216,00

1-1-2021

Losse kaarten in de (buurt)bus
1- RITkaartje
2- RITkaartjes
3- RITkaartjes
4- RITkaartjes
5- RITkaartjes
Dagkaart
Meermanskaart (Oost)

13-12-2020
€
2,35
€
4,70
€
7,05
€
9,40
€
11,75
€
11,75
€
18,00

1-1-2021

LTI 2021 is nog niet bekend, voorstel is op het km-tarief en RRReis Traject Vrij de LTI per 13 december door te voeren
RRReis Altijd Vrij prijs zijn we nog in gesprek, deze volgt uiterlijk met LTI 2021 aanvraag
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Speciale kaarten
Groepsticket bus (alleen online)
Groepsticket bus+ trein (alleen online)
Rituitrijkaart

13-12-2020
€
25,00
€
35,00
€
37,00

1-1-2021

LTK (Landelijk producten/tarieven)

13-12-2020

1-1-2021

Kortingsabonnementen
Altijd Korting (AK)
Altijd Korting OV / OV Voordeel
Netabonnement
Vol tarief maand
Vol tarief jaar
Reductie tarief jaar
Netabonnement Zakelijk
Reductie tarief maand
OV vrij
OV vrij hoofdabonnement
OV vrij bijabonnement
Kaarten
Holland travel Ticket (BTM deel € 9,50)
Holland travel Ticket off peak (BTM deel € 8,00)

€
€

19,50
12,00

€ 303,55
€ 3.035,50
€ 2.003,43
€ 1.478,70
€ 200,34
€
€

720,00
433,20

€
€

62,00
42,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% btw
(Prijs)wijzigingen en zet/typfouten voorbehouden.
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