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Beste meneer Kruithof,
Hierbij sturen wij u een adviesaanvraag toe voor de tarieven welke wij willen hanteren voor het
nieuwe systeem haltetaxiRRReis. Zoals bekend zal in het eerste kwartaal tot 3 april 2022 nog een
OV-vangnet beschikbaar zijn. Per 3 april 2022 zal dit vervangen worden door haltetaxiRRReis. De
tariefaanvraag voor het OV-vangnet zal via een aparte brief aangevraagd worden.
Voor de haltetaxiRRReis gaan wij de opbouw van de tarieven makkelijker maken. Waar bij het OVvangnet nog een hoog en laag tarief kende, wat afhankelijk was van de beschikbaarheid van het
reguliere openbaar vervoer, zal haltetaxiRRReis één opstaptarief en kilometertarief kennen. Het
tarief zal 2x het reguliere openbaarvervoer tarief zijn.
De reguliere openbaar vervoer tarieven waren in 2021 als volgt:
• Basistarief (opstaptarief): €0,99
• Gemiddeld kilometertarief: €0,1745
Hierbij hanteren wij een gemiddeld kilometertarief, op basis van de OV-bus tarieven van de
concessies binnen Gelderland. Te weten de concessies: Breng, IJssel-Vecht en AchterhoekRivierenland.
Voorgesteld wordt de indexatie voor 2022 vast te stellen op 2,12%. Deze verhoging is gelijk aan de
Landelijke Tarieven Index (LTI) voor het stad- streekvervoer in 2022.
Voorstel tarieven haltetaxiRRReis 2022:
Op basis van de voorgestelde verhoging van 2,12% en de hiervoor genoemde tarieven voor regulier
openbaar vervoer. Stellen wij het volgende tarief voor de haltetaxiRRReis voor:

Opstaptarief
Kilometertarief

Gem. Bus tarief 2021

Gem. Bus tarief 2022

haltetaxiRRReis

€ 0,99

€ 1,01

€ 2,02

€ 0,1745

€ 0,178

€ 0,36
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Het OV-bus tarief van 2021 is geïndexeerd met 2,12%, waarna dat geïndexeerde tarief
vermenigvuldigd is maal 2. In de Nota van Uitgangspunten voor haltetaxiRRReis stond vermeld
dat het tarief 2 tot 2,5x het OV-tarief zou bedragen. Hiermee gaan wij aan de onderkant van die
bandbreedte zitten.
Wij willen u alvast bedanken voor het in behandeling nemen van deze adviesaanvraag voor de
tarieven van haltetaxiRRReis in 2022. Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Peter Blanken
Teammanager Projectmanagement en Concessiebeheer

