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Betreft: Aanpassing Km-tarief Valleilijn pilot single check in single check out

Arnhem, 7 juni 2016

Geachte mevrouw Wennekendonk,
Aan uw verzoek advies uit te brengen over een voorgenomen aanpassing van het tarief op de
Valleilijn tussen Ede-Wageningen en Amersfoort, t.b.v. de pilot single check in single check out, komt
het ROCOV Gelderland graag tegemoet. Tijdens de pilot hoeven reizigers, wanneer ze van vervoerder
wisselen, niet extra uit en in te checken. Het ROCOV is een groot voorstander van single check in
single check out en is verheugd dat de pilot (eindelijk) van start lijkt te gaan.
Voor de Valleilijn is bewust gekozen, omdat op deze lijn bijna 1 op 1 het NS-kaartassortiment geldig is
en geen regionale productproposities. Wel is er een klein verschil in opstarttarief en kilometertarief. Als
gevolg van de proef stelt u een verhoging van het km-tarief van €0,167 naar €0,1677 voor, zodat dit
tarief op de Valleilijn overeenkomt met het km-tarief van NS. Deze verhoging van 0,4% leidt, indien
gereisd wordt tussen de beide eindstations van de Valleilijn, tot een prijsverhoging van €0,028. Het
opstarttarief van NS ligt echter iets onder het opstarttarief dat Connexxion hanteert, waardoor de
nadelige effecten voor de reizigers nagenoeg wegvallen.
Overigens betreurt het ROCOV het dat, ondanks alle beschikbare techniek, geen pilot mogelijk lijkt
waarbij verschillende km-tarieven gehandhaafd kunnen blijven. Nu wordt de oplossing gevonden in
een tariefintegratie.
Advies: Akkoord met de voorgesteld verhoging van het km-tarief gedurende de pilot.
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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,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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