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Betreft: Advies km-tarief Valleilijn

Arnhem, 17 oktober 2016

Geachte mevrouw Wennekendonk,
Aan uw verzoek advies uit te brengen over de tariefsaanpassing op de Valleilijn, als gevolg van
wijziging van de proef single check-in check-out, komt het ROCOV Gelderland graag tegemoet.
Deze wijziging van de proef brengt met zich mee dat het eerder voorgestelde km-tarief, waarover het
ROCOV in juni had geadviseerd, niet meer geldt voor de reizigers op de Valleilijn die niet meedoen
met de gewijzigde proef.
Overigens betreurt het ROCOV wel de hele gang van zaken omtrent de proef single check-in checkout. Hopelijk krijgt de nu gekozen vorm na afloop een landelijke toepassing en wordt er tevens een
alternatief ontwikkeld voor reizigers die geen beschikking hebben over een smartphone.
Formeel is deze adviesaanvraag buiten de daarvoor gestelde termijn ingediend. Het ROCOV is zich
echter bewust van het feit dat Connexxion hierin geen schuld treft, daar de verandering van de proef
pas recent bekend is geworden en daartoe van hogerhand is besloten.
De door u voorgestelde aanpassing van het km-tarief op de Valleilijn omvat twee componenten:
1. Indexatie op basis van de consumentenprijsindex (CPI). Deze bedraagt 0,21%;
2. Compensatie dubbel opstap tarief (DOT) voor 2017 met 4,5%.
Advies: Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met beide aanpassingen. Met betrekking tot het DOT
willen we nog wel opmerken dat dit de laatste aanpassing is, omdat het DOT hiermee, zoals
vastgelegd in afspraken met de provincie Gelderland, volledig is gecompenseerd.
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De tarieven voor de overige proposities worden gebaseerd op de door NS vastgestelde prijzen. Het
LOCOV adviseert hierover.
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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