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Arnhem, 24 september 2020
Betreft: advies inzake tarieven 2021 concessie Achterhoek Rivierenland

Geachte mevrouw Hollander,
Uw adviesaanvraag inzake de voorgenomen tarieven per 1 januari 2021 voor de concessie
Achterhoek Rivierenland is in goede orde ontvangen en besproken in het ROCOV-overleg
17 september jl.
Uw adviesaanvraag heeft betrekking op:
- het indexeren van de regionale tarieven met de Landelijke Tarief Index (LTI) van 0,91%
- het niet indexeren van de THO-abonnementen
- het indexeren van de jeugdabonnementen Altijd Vrij
- het verhogen van de ritprijs van de Vlinder.
De gezamenlijke ROCOV’s zijn akkoord met indexatie van de regionale tarieven per 1 januari 2021
met 0,91%. Daarnaast zijn wij akkoord met het besluit om de THO-abonnementen niet te indexeren.
Altijd Vrij
Per 1 juli 2020 is het punt bereikt waarop voor alle leeftijdsgroepen de abonnementsprijzen van het
Altijd Vrij abonnement hetzelfde zijn. U wilt de Altijd Vrij abonnementen verhogen met de LTI (0,91%).
Dit is in tegenspraak met uw voornemen om de THO-abonnementen NIET te verhogen.
Wij adviseren de abonnementsprijzen van het Altijd Vrij abonnement conform overige THOabonnementen NIET te verhogen.
Arriva Vlinder
Het ROCOV Gelderland ziet de Arriva Vlinder als een uniek reisproduct waarmee Arriva tegen
aanvaardbare kosten toch een voor reizigers aanvullend reisproduct levert. Omdat de Vlinder niet
altijd de meest logische route aflegt of dezelfde route als de reguliere bus welke op gezette tijden door
de Vlinder word vervangen, is een flat-fare vastgesteld. Een rit met de Vlinder is dus in veel gevallen
niet te vergelijken met een rit met de reguliere bus.
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U stelt voor om de flat-fare in te ruilen voor de prijs van een ritkaart. Dit betekent een verhoging van
€ 1,50 naar € 2,40 per rit. Dat vinden wij te gortig! Wij wijzen deze tariefsverhoging dan ook af!
Wij adviseren handhaving van een flat-fare. Dit tarief zou gebaseerd kunnen worden op basis van de
gemiddelde reislengte van het reguliere bustraject waarvoor de Vlinder als alternatief dient.
Daarnaast zijn wij van mening dat bij een overstap tussen reguliere bussen en de Vlinder niet opnieuw
het opstaptarief betaald hoeft te worden.
Samen voor Groen
Het ROCOV Gelderland staat sympathiek tegenover het programma Samen voor Groen, maar
beschouwt dit als een zaak tussen reiziger en Arriva. De bijdrage van de reiziger is op vrijwillige basis.
Mogelijk aanvullende adviesaanvraag
In uw adviesaanvraag geeft u aan u het recht voor te behouden om met een aanvullende adviesaanvraag te komen indien de coronacrisis daar aanleiding toe geeft. Wij geven u alvast mee dat wij
geen voorstander zijn van extra tariefverhogingen waarmee u zich uit de markt prijst en terwijl de
reiziger te maken heeft met een afnemend OV-aanbod.
Een eventuele aanvullende adviesaanvraag voor tariefaanpassing zullen wij zoals gebruikelijk
bestuderen en van advies voorzien.
Tot slot adviseren wij u nadrukkelijk om de tarieven 2021 bijtijds en via de gebruikelijke kanalen naar
de reiziger te communiceren.
Een reactie op ons advies zien wij graag binnen vier weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof
Voorzitter
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