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Arnhem, 21 oktober 2020
Betreft: concept advies inzake tarieven OV-vangnet 2021,
alsmede bevindingen en een advies inzake het OV-vangnet Gelderland

Geachte heer Blanken,
Het ROCOV Gelderland heeft eerder dit jaar, via de adviesaanvraag van het DOVA, aangegeven de
aanpassing van de LTI met 0,91%, en daarmee de voor 2021 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 2021.
Dit betreft alleen de door u genoemde tarieven die gelden tussen de 0 en 20 kilometer. Boven de 20
kilometer kan het commercieel tarief van de vervoerder gehanteerd worden.
Let wel: dit advies is onder voorbehoud van vaststelling door het voltallige ROCOV Gelderland in zijn
plenaire vergadering op 19 november a.s.
In de advisering van de tarieven voor het OV-vangnet 2020 hebben wij een kanttekening gemaakt:
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.
Uw reactie:
Op basis van de OV-visie is een nota van uitgangspunten opgesteld, waarin staat beschreven op
welke wijze wordt omgegaan met C-lijnen. Aanvullend op het reguliere openbaar vervoer vervult het
OV-vangnet een rol in het voor- en natransport. Dit geldt ook bij lijnaanpassingen of het vervallen van
een lijn. Wij zijn momenteel bezig met de uitwerking van Andere Mobiliteit en het OV-vangnet per
2021. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. In deze verdere
uitwerking zullen wij ook uw opmerking over tarieven meenemen.
In het ROCOV Gelderland zijn vertegenwoordigd: AKKU, DKK Gelderland, Fietsersbond, JongAchterhoek, KBO-PCOB, Rover,
Student Alliance Wageningen, Uniek Sporten, Wandelnet, Zorgbelang Inclusief.

Op 13 december 2020 gaat de dienstregeling 2021 in. Op die datum worden
een aantal dunne buslijnen opgeheven.
Volgens uw “Adviesaanvraag inz. Hubtaxi Gelderland“ wordt het huidige OVvangnet nog tot 1 januari 2022 verlengd. Over deze adviesaanvraag wordt
eerst door het projectteam van de provincie Gelderland een reactie gegeven op vragen en
opmerkingen vanuit het ROCOV Gelderland alvorens door ons een advies wordt uitgebracht.
Wegens directe consequenties voor de reiziger per 13 december 2020 wordt in dit advies reeds
eerder commentaar geleverd:
Onze ervaringen met het OV-vangnet zijn uitermate slecht, een tweetal onderzoeksrapporten worden
als bijlage meegestuurd. Hieruit blijkt o.a.:







Onbekendheid met het bestaan van het OV-vangnet (ook bij frequente OV-reizigers)
Geen informatie beschikbaar via reguliere reisplanners zoals 9292 en NS reisplanner
Alleen van adres naar adres, dus geen mogelijkheid om van halte naar Hub te reizen
Reisduur vaak zeer veel langer dan het reguliere OV
Zeer duur, ca. 3 maal zo duur als het reguliere OV en, reizigers die verder met het OV reizen,
betalen ook nog eens het instaptarief (€ 0,99 prijspeil 2021) als extra
OV-abonnementen zijn niet geldig.

Een en ander valt goed te verklaren uit het feit dat het OV-vangnetvervoer voor de vervoerder slechts
4% van zijn totale vervoer uitmaakt. De focus ligt op Wmo-vervoer en de gebruiker van het OVvangnet wordt behandeld alsof het een Wmo-klant is.
Concluderend, het OV-vangnet is echt een vangnet dat niet past in een goed mobiliteitssysteem en
verder zeer duur. Kortom, een systeem met een slechte prijs-/prestatieverhouding.
Ons advies: houd een uitgebreide voorlichtingscampagne onder de gedupeerde reizigers, zorg dat
van halte tot halte-vervoer mogelijk is en verlaag het tarief tot OV-tarief.
Ter toelichting, de prijzen OV en OV-vangnet in een grafiek.
Hierin zijn ook combinatiereizen opgenomen:
 Geel, 1 km met OV-vangnet, tot 19 km met regulier OV (loopafstand te hoog)
 Groen, 4 km met OV-vangnet, tot 16 km met regulier OV (naar stedelijke knoop)
 Bruin, 10 km met OV-vangnet, tot 10 km met regulier OV (naar knoop op het platteland)
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In het ROCOV Gelderland zijn vertegenwoordigd: AKKU, DKK Gelderland, Fietsersbond, JongAchterhoek, KBO-PCOB, Rover,
Student Alliance Wageningen, Uniek Sporten, Wandelnet, Zorgbelang Inclusief.

Wij zien een reactie uwerzijds graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof
Voorzitter

Bijlagen:
- 2019 toegankelijkheidsonderzoek ROCOV Gelderland
- 2018 kleinschalig onderzoek Regiotaxi
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