Gemeenschappelijk Statement ROCOV’s (GSR)
Advies tarieven Regio Oost 2017
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Inleiding
De samenwerkende ROCOV’s in de Regio Oost (ROCOV’s Flevoland, Gelderland, Overijssel en
Twente) waarderen de inzet van de vervoerders en provincies om te komen tot een overzichtelijk
tarievenhuis in de Regio Oost: het Tarievenhuis Oost (THO). Een tarievenhuis dat goed aansluit op
het bekende portfolio van NS en dat op alle concessies in Gelderland, Overijssel en het oostelijk deel
van Flevoland van toepassing is. Op basis van de door Hypercube uitgevoerde onderzoeken, heeft u
aannames gemaakt over verhoging van het km-tarief om inkomstenderving als gevolg van invoering
van het nieuwe tarievenhuis te voorkomen. Deze verhoging varieert per concessiegebied.
De adviesaanvragen hebben betrekking op plan A en plan B, waarbij plan A ervan uitgaat dat het THO
volledig wordt ingevoerd per 1 januari 2017, terwijl plan B zich beperkt tot de nieuwe ritkaart, de
nieuwe dagkaart Oost en de al bestaande meermanskaart en kidskaart. Beide plannen komen in het
GSR aan de orde. Elk ROCOV zal zelfstandig advies geven op de specifieke punten uit Plan B. Het
GSR maakt deel uit van het advies.
De samenwerkende ROCOV’s hebben uw voorstellen over het Tarievenhuis Oost (THO) uitvoerig
bestudeerd en besproken, zowel binnen de Werkgroep Tarieven Oost (WTO) als intern per ROCOV.
Bij de beoordeling van het THO zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
1. De overzichtelijkheid van de reisproducten in het THO waarin plaats is ingeruimd voor dal
producten, kortingsproducten, vrij reizen producten en losse kaarten;
2. Het overeind blijven van acceptabele (km-)tarieven, zodat reizigers niet te maken gaan krijgen
met “financiële schokken”. Te grote tariefsverhogingen als gevolg van invoering van het THO
zijn niet acceptabel. Te hoge tarieven zijn schadelijk voor de concurrentiepositie van het OV
op de mobiliteitsmarkt, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk vanwege afbreuk aan het imago
en het uitgangspunt vanuit de overheid dat het OV een vervoermogelijkheid moet bieden voor
iedereen tegen een redelijke prijs;
3. Een beter tariefstelsel moet tot extra reizigerskilometers leiden door het aantrekken van
nieuwe reizigers en het meer rijden met het OV van bestaande reizigers. Het moet niet alleen
gaan om een verschuiving van spits naar dal. Het THO moet ertoe bijdragen dat er in de
daluren in de sociaal-recreatieve sfeer meer reizigers voor het OV kiezen;
4. Liever een betrouwbaar systeem, maar wat later, dan een valse start vanwege nog niet goed
doordachte aspecten van het nieuwe tarievensysteem;
5. Het in te voeren THO moet recht doen aan de positie van alle regio’s in Oost.

De vier betrokken ROCOV’s zijn van mening dat, als aan bovengenoemde uitgangspunten wordt
voldaan, het THO voor bepaalde groepen reizigers interessante perspectieven kan bieden. De
ROCOV’s vinden echter dat plan A niet op 1 januari 2017 kan worden ingevoerd. Daarvoor moeten
nog verschillende procedurele en inhoudelijke hobbels worden genomen en bestaan er nog te veel
onduidelijkheden (zie de paragrafen 2 en 3). Het adviesgedeelte dat betrekking heeft op plan A heeft
het karakter van een eerste advies in een proces dat op een aantal punten nog moet leiden tot een
meer uitgebalanceerde en fijn geslepen uitwerking van het THO. Voor het adviesgedeelte dat
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betrekking heeft op plan B (zie paragraaf 4) ligt dat anders. Dat is een finaal advies, wat ook
noodzakelijk is in verband met de invoering van plan B op 1 januari 2017.
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Reactie samenwerkende ROCOV’s op voorstel THO (plan A) per 1 januari 2017 in te voeren
De hierna volgende reactie is opgesteld namens de vier ROCOV’s. De besprekingen hebben geleid
tot de conclusie dat de samenwerkende ROCOV’s invoering van het THO volgens plan A ingaande 1
januari 2017 onverantwoord achten. Er is nog veel te doen voordat het THO met succes en zonder al
te veel kinderziektes volledig kan worden ingevoerd. Hiervoor dragen zij de volgende argumenten
aan:
1. Er is onvoldoende voorbereidingstijd voor een weloverwogen advies vanuit de
samenwerkende ROCOV’s. Het is een ingewikkeld proces met veel implicaties die bovendien
per concessie kunnen verschillen. Op een aantal punten is nader onderzoek gewenst en/of
hebben wij de behoefte advies in te winnen. Zowel de ROCOV’s enerzijds als de vervoerders
en provincies anderzijds moeten elkaar niet onder tijdsdruk zetten om het THO kost wat kost
per 1 januari 2017 op de markt te willen brengen;
2. Ook betwijfelen de ROCOV’s of de vervoerders en provincies het THO tijdig en op een goede
wijze in de markt kunnen zetten. De informatievoorziening en de communicatie moeten nog
uitgewerkt worden;
3. De besluitvorming binnen Gelderland is nog niet afgerond. GS willen de plannen betreffende
de invoering van het THO nog voorleggen aan PS. Het is nog niet bekend wanneer dat zal
plaatvinden. Invoering van het THO is pas mogelijk als alle betrokken vervoerders en
provincies daarmee hebben ingestemd;
4. Naast informatievoorziening en communicatie is ook een gebruikersvriendelijk en helder
Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) nog niet gereed. Het is voor de ROCOV’s
essentieel daarin inzicht te krijgen en daarover advies te kunnen uitbrengen voordat het THO
wordt ingevoerd. Het lijkt de ROCOV’s verstandig tijdig bij marketingplannen en BOS te
worden betrokken en uit dien hoofde zijn wij bereid daarover mee te denken;
5. Uit de adviesaanvragen blijkt dat men een eind wil maken aan de stapeling van
leeftijdskortingen en (dal) kortingen. Maar Connexxion (OV Regio IJsselmond en Hermes)
slaagt er niet in dit op 1 januari 2017 voor elkaar te krijgen. Wij vinden dat het THO pas rijp is
voor invoering als alle onderdelen ervan goed en stabiel functioneren.
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Reactie samenwerkende ROCOV’s op inhoudelijke aspecten THO (plan A) en nog te regelen zaken

Dit betreft de volgende punten:
1. Een gevoelig punt dat wij nog nader op zijn merites willen beoordelen, is de afschaffing van de
leeftijdskorting die grote gevolgen zal hebben voor ouderen en een deel van de scholieren die
niet in aanmerking komen voor de speciale studentenkaarten;
2. In de adviesaanvragen is sprake van tal van verhogingen van het km-tarief. Deze verschillen
sterk per concessie. Bijlage 1 bevat een overzicht daarvan met betrekking tot plan A.
Sommige vervoerders hebben in hun voorstel verhogingen van het km-tarief opgenomen die
naar het oordeel van de samenwerkende ROCOV’s niet het gevolg zijn van invoering van het
THO. Voorbeelden hiervan zijn de verhogingen op grond van SOV en BOL18-. Wij achten het
volstrekt onredelijk de financiële consequenties van de studentenkaarten af te wentelen op
reizigers die daar helemaal niets mee te maken hebben;
3. Omdat het tijd vergt voordat de markt nieuwe producten van het THO volledig oppakt, vinden
wij dat de daarmee samenhangende verhoging van het km-tarief niet in één keer moet worden
doorgevoerd, maar gefaseerd;
4. De samenwerkende ROCOV’s zijn voorstander van handhaving/herinvoering van het
sterabonnement. Invoering van het THO leidt nu tot afschaffing van het in de ogen van de
ROCOV’s aantrekkelijke sterabonnement. Dit wordt in de concessies IJsselmond, MiddenOverijssel en Twente ingeruild voor de grofmazige concessie-gebonden Altijd Vrij
abonnementen. Een achteruitgang voor veel reizigers. Het sterabonnement biedt veel meer
fijnmazigheid en zou naar de mening van de samenwerkende ROCOV’s in alle concessies
van Regio Oost een plek in het THO moeten krijgen. In tegenstelling tot de interoperabele
sterabonnementen horen de Altijd Vrij abonnementen eigenlijk niet thuis in het THO, waarvan
juist Oost-breed geldende reisproducten het kenmerk zijn;

2

5. De ROCOV’s plaatsen een kanttekening bij de overgang van de spoorverbinding Kampen –
Zwolle – Enschede van NS naar Syntus per half december 2017. Deze lijn krijgt dan een plek
in het THO. Het km-tarief dat hier gaat gelden is nog niet bekend. De ROCOV’s willen
nadrukkelijk niet dat de aanschafkosten van Bus & Trein producten van het THO extra worden
verhoogd als gevolg van de toevoeging van deze spoorverbinding. Hierover dient nu al naar
aanleiding van de adviesaanvraag over het THO duidelijkheid te worden gegeven;
6. Hetzelfde geldt voor de selectieproblematiek bij het inchecken met een OV-chipkaart waarop
verschillende OV-producten staan, zoals een landelijk product en een product uit het THO.
Het is ons niet duidelijk hoe de voorrangsregels werken. Maar wat als een reiziger juist
gebruik wil maken van het regionale product terwijl het nationale product voorrang krijgt of
andersom?
7. Ook wordt er geen duidelijkheid gegeven over geldigheid van de THO-reisproducten op
buslijnen naar aangrenzende concessies die niet onder het THO vallen. Het gaat met name
om lijnen waarop bussen van meerdere vervoerders rijden. Als voorbeeld noemen wij de
verbinding Nijmegen – Uden waar bussen van zowel Breng (Hermes) als Arriva worden
ingezet. Hoe wordt geregeld dat het THO wel geldig is in bussen van de externe vervoerder
op het trajectgedeelte waar het THO van kracht is?
8. Het voorgestelde THO is met de invoering ervan nog niet af. Hieronder geven wij een aantal
punten aan die in de ogen van de ROCOV’s zinvolle toevoegingen aan het THO kunnen
opleveren en bijdragen aan een meer Oost-brede evenwichtigheid van het THO. Het gaat
hierbij om een doorontwikkeling nadat het THO van de plannen A en B is ingevoerd en zich in
de ogen van de stakeholders (concessieverleners, concessiehouders en ROCOV’s) heeft
bewezen. De invoering van plan A is al complex genoeg en de ROCOV’s willen dat proces nu
niet bemoeilijken (en daarmee vertragen) met het opnemen van extra reisproducten in het
THO.
a. Het THO krijgt meer waarde als het ook van toepassing wordt op de Valleilijn, de
treinverbinding Enschede-Glanerbrug en de stadsdienst Lelystad. Door deze
toevoegingen valt het hele regionale OV in de Regio Oost onder het THO.
b. De NS-lijnen hebben ook een belangrijke regionale functie binnen de Regio Oost, vooral
als het om Sprinters gaat. Denk aan de Veluwelijn op het traject Zwolle-Amersfoort, de
Twentelijn op het trajectlijn Enschede--Amersfoort, de IJssellijn op het traject ZwolleNijmegen-Wijchen, de Hanzelijn op het traject Zwolle-Lelystad, en de trajecten ArnhemEde-de Klomp en Zwolle-Steenwijk. Het zou een grote stap vooruit kunnen zijn als deze
verbindingen ook onder het THO gaan vallen. Maar dat zal nog heel wat voeten in de
aarde hebben. De kans daarop neemt echter wel toe bij een krachtige lobby voor het
onderbrengen van de NS-sprinters bij de regio’s. Er zijn signalen dat deze lobby van de
grond gaat komen.
c. De invoering van een Bus & Trein variant van de dagkaart Oost en de meermanskaart.
De huidige plannen bieden alleen een bus variant van deze kaartsoorten. De waarde van
een Bus & Trein variant neemt toe bij een grotere rol van het visgraatmodel, dat in
toenemende mate voorkomt bij de lijnennetten op het platteland.
d. De invoering van trajectabonnementen met een variant voor Bus en Bus & Trein. Binnen
de spoorsector bestaan de trajectabonnementen al. Op deze wijze kunnen de reizigers
binnen de hele Regio Oost voor het hele OV gebruikmaken van op hun vervoerbehoefte
toegesneden trajectabonnementen.
e. Er is nog geen tariefintegratie bus-trein bij alle reizen. Het gaat hierbij vooral om reizen op
saldo met easy trip. Op het punt van tariefintegratie trein-bus is nog een belangrijke
(harmonisatie)slag te maken.
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Plan B, gemeenschappelijk standpunt en opmerkingen van de samenwerkende ROCOV’s
De adviesaanvragen van de provincie Overijssel en Connexxion (OV Regio IJsselmond) bevatten al
een plan B voor de concessies IJsselmond, Midden Overijssel en Vechtdallijnen. Op verzoek van de
WTO hebben Arriva, Hermes en Syntus ook een Plan B toegestuurd voor de Gelderse concessies en
de concessie Twente. Bij brief van 20 oktober heeft Connexxion (OV Regio IJsselmond) nog een meer
uitgebreide versie van Plan B aan het Rocov Flevoland toegestuurd. Plan B treedt in werking op 1
januari 2017 als de invoering van het THO op die datum niet mogelijk is. Gelet op het hiervoor
gestelde, dient daarvan te worden uitgegaan. Plan B bevat een aantal gemeenschappelijke
componenten die in deze paragraaf aan de orde komen. Maar er zijn ook punten waarbij per
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concessie de inhoud van Plan B verschillend is. Hierover wordt per concessie apart geadviseerd. De
gemeenschappelijke componenten zijn:
1. Er is in plan B sprake van een Oost-brede aanpak per 1 januari 2017 voor wat betreft de
wagenverkoop (ritkaarten, dagkaart Oost, kidskaart en meermanskaart);
2. De formuleringen hierbij zijn niet in alle adviesaanvragen gelijk en een heldere
productomschrijving ontbreekt soms. Op basis van de adviesaanvragen en de toelichting die
de heer Marco Berloth op 7 september heeft gegeven aan de werkgroep WTO, gaan wij uit
van het volgende:
a. De ritkaarten kosten 2 euro per zone, waarbij de zone-indeling onveranderd blijft;
b. Het overstaprecht vervalt waar dit tot nu toe van toepassing was en hetzelfde geldt voor
de spitstoeslag;
c. De dagkaart Oost is op maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur de rest van de dag geldig en
in de weekenden de gehele dag en kost 10 euro voor één persoon. In juli en augustus
zijn de dagkaarten de hele dag geldig.
d. De kidskaart en meermanskaart blijven ongewijzigd van prijs en vervoervoorwaarden;
e. Alle genoemde kaartsoorten zijn bij de chauffeur op de bus ingaande 1 januari 2017
verkrijgbaar;
3. De vier ROCOV’s adviseren positief over de bovengenoemde kaartsoorten, ervan
uitgaande dat alle bus-vervoerders in Regio Oost hieraan meedoen en dat de vermelde
opsomming van kaartsoorten correct en compleet is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen
de ROCOV’s zich op basis van de dan verstrekte nadere informatie beraden over het in te
nemen standpunt;
4. De vier ROCOV’s stemmen in met de indexering met de LTI 2017 (0,38%), waar deze van
toepassing is;
5. In de huidige situatie kennen de ritkaarten een maximum tarief bij een rit van meer dan een
bepaald aantal zones. De ROCOV’s zijn van mening dat ook vanaf 1 januari 2017 bij de
ritkaarten een maximum tarief gewenst blijft. Wij stellen een maximum tarief voor van 10 euro,
dat geldt voor een rit van 5 of meer zones.
6. In de adviesaanvragen wordt geen aandacht besteed aan de verkrijgbaarheid van de (nieuwe)
reisproducten, die via wagenverkoop verkregen kunnen worden. De discussie over minder
cash op het voertuig om de veiligheid te vergroten speelt hierbij een rol. Door deze
reisproducten (met een kleine korting) ook per App, internet of andere vormen van
voorverkoop te kunnen aanschaffen, vermindert dit de hoeveelheid contant geld op de bus en
hoeven de chauffeurs minder handelingen te verrichten wat de punctualiteit van de
dienstregeling ten goede komt. Naar de mening van de samenwerkende ROCOV’s is meer
aandacht voor de verkrijgbaarheid van reisproducten in het gehele THO-systeem gewenst. De
samenwerkende ROCOV’s bepleiten hierbij een Oost-brede aanpak en willen op uw
voorstellen dienaangaande gezamenlijk advies uitbrengen;
7. In dit punt maken de vier ROCOV’s twee laatste algemene opmerkingen die de ROCOV’s van
Gelderland en Twente elk voor zich specifiek uitwerken in een brief die samen met het GSR
deel uitmaakt van hun adviezen.
a. In de adviesaanvragen van de provincie Overijssel en Connexxion (OV Regio
IJsselmond), blijft het bij de ad 3 en 4 genoemde aanpak, die de instemming van de
ROCOV’s heeft. Arriva, Hermes en Syntus gaan echter veel verder met hun voorstellen
tot verhoging van het km-tarief. Zoals in paragraaf 3 ad 2 staat aangegeven zijn de
ROCOV’s tegen tariefverhogingen als gevolg van SOV en BOL18 -.
b. De ROCOV’s staan ook negatief tegenover hogere km-tarieven per 1 januari 2017 die
gerelateerd zijn aan de invoering van het THO, terwijl daarvan per 1 januari 2017, op de
wagenverkoop na, helemaal nog geen sprake is. Hiermee geven de betrokken
vervoerders een verkeerd signaal af door de indruk te wekken meer waarde te hechten
aan een flinke verhoging van het km-tarief dan aan de invoering van het THO. De vier
ROCOV’s betreuren deze opstelling die schadelijk is voor het vertrouwen in de oprechte
bedoelingen van de betrokken vervoerders inzake het THO.

Gerrit Heutink
Voorzitter Werkgroep Tarieven Oost
Dalfsen, 28 oktober 2016

4

Bijlage 1. Componenten KM-tariefverhoging 2017 in percentages
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Toelichting
1. Er is sprake van een tamelijk rommelig beeld, vooral bij de Gelderse concessies en ook
Twente
2. De 10,5 % bij AR is het totaal van THO-effect en scherpere keuzes.
3. Ik kom bij Arriva uit op een totale verhoging van 13,4, terwijl Arriva 14% noemt als totaal. Dat
vraagt om verduidelijking.
4. De 4,1% en 3% die Hermes (AN) ten tonele voert kan ik niet goed plaatsen. In tabellen van
een aantal andere vervoerders staat voor AN een daling ten gevolge van THO en scherpere
keuzes een tariefdaling van 0,7% aangegeven en dat is heel wat anders dan een stijging van
7,1%. Dat vraagt om nadere uitleg
5. Bij de GT (Gelderse treinen) staat in een aantal adviesaanvragen dat de tarieven op grond
van THO en scherpere keuzes met 0,5% kunnen dalen. Hermes en Arriva verdonkeremanen
dat door op te merken dat Hypercube aangeeft dat er geen tariefverhoging nodig is.
6. Het verhaal van Syntus-Twente dat de afschaffing van de sterabonnementen moet worden
gecompenseerd is niet onderbouwd en daarom niet te begrijpen. Het is geenszins
vanzelfsprekend en daarom is een onderbouwing noodzakelijk. In de concessies IJsselmond
en Midden Overijssel (MOV) is geen sprake van compensatie in de KM-tarieven.
7. Het is opvallend dat tariefcompensatie BOL18- alleen in de Gelderse concessies wordt
doorgevoerd. In andere concessies komt het ook wel ter sprake maar wordt het niet
doorgevoerd om de KM-tarieven niet nog verder te verhogen dan toch al het geval is. Dat is
mooi, maar geeft ook aan dat BOL18- op de agenda blijft staan en mogelijk een andere keer
in de tarieven wordt doorberekend. Wij zijn daar mordicus op tegen.
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