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Heerenveen, 12 september 2016

Geachte leden van het ROCOV Flevoland, ROCOV Gelderland, ROCOV Overijssel en ROCOV
Twente,

In uw brief van 8 september jongstleden heeft u ons verzocht om een aanvulling te sturen op onze
adviesaanvraag met kenmerk 16-155 voor de concessie Achterhoek Rivierenland. U vraagt ons om in
deze aanvulling aan te geven wat ons tariefvoorstel voor januari 2017 is indien de invoering van het
Tarievenhuis Oost vertraging op mocht lopen en niet per 01 januari 2017 kan worden geëffectueerd.

Indien de invoering van het nieuwe Tarievenhuis Oost door vertragingen in het besluitvormingsproces
onverhoopt niet per 01 januari 2017 plaats kan vinden, stellen wij voor de invoering in twee fases uit te
voeren. Hieronder benoemen we per fase de tariefvoorstellen. Onderstaande fasering is overigens
uitsluitend van toepassing voor de concessie Achterhoek Rivierenland. De vervoerders Hermes,
OVRegioIJsselmond en Syntus zullen hun eigen fasering inleveren voor de door hun geëxploiteerde
concessies Arnhem Nijmegen, Regio IJsselmond, Veluwe en Twente.

FASE 1
In fase 1 welke dan per 01 januari 2017 van kracht wordt, voeren we het grootste deel van de
tariefwijzigingen uit onze adviesaanvraag met kenmerk 16-155 door:
 Aanpassing wagenverkoop bus conform adviesaanvraag
 Introductie van één tarief voor Altijd Vrij abonnementen
 Verhoging kilometertarief trein met 4,8%van € 0,186 naar € 0,195

Daarnaast verhogen we het kilometertarief voor de (buurt)bus met 8,4% van € 0,143 naar € 0,155.
Deze verhoging van het kilometertarief voor de (buurt)bus is samengesteld uit indexatie met de LTI
een verhoging gekoppeld aan de introductie van het nieuwe Tarievenhuis Oost en een verhoging voor
BOL 18-. Deze componenten worden hieronder verder toegelicht.

LTI
Voor 2017 is de LTI voorlopig vastgesteld op 0,38%. Wij willen het km-tarief voor reizen met
de (buurt)bus per 01 januari 2017 met de LTI verhogen. Indien de definitieve LTI afwijkt van
de voorlopige zal de definitieve index worden toegepast.

TARIEVENHUIS OOST
In de gezamenlijke adviesaanvraag van de vervoerders Arriva, Syntus, OVRegioIJsselmond
en Hermes is uitgebreid toelichting gegeven op het nieuwe Tarievenhuis Oost. Uit
berekeningen van Hypercube blijkt verder dat de hiermee samenhangende daling uit
reizigersopbrengsten voor de concessie Achterhoek Rivierenland gecompenseerd kan worden
door middel van een verhoging van het kilometertarief met 10,5% (zie tabel 4.15 uit het
rapport). Als de introductie van het nieuwe Tarievenhuis Oost gefaseerd doorgevoerd wordt
stellen wij voor de noodzakelijke verhoging van het kilometertarief op te delen in tweeën: één
verhoging van 5,25% per 01 januari 2017 en één van 5,25% per datum invoering nieuwe
Tarievenhuis Oost.

BOL 18Met het oog op de te verwachten daling in reizigersopbrengsten die gepaard zal gaan met de
uitbreiding van het studentenreisrecht naar de groep BOL 18- stellen wij tenslotte een extra
verhoging van 2,5% voor. Deze verhoging staat volledig los van de introductie van het nieuwe
Tarievenhuis Oost.

FASE 2
In fase 2 welke dan per datum invoering nieuwe Tarievenhuis Oost van kracht wordt, voeren we een
tweede verhoging van 5,25% door voor het kilometertarief voor de (buurt)bus. Per die datum start dan

ook de verkoop van de nieuwe reisproducten van het Tarievenhuis Oost welke in onze
adviesaanvraag met kenmerk 16-155 zijn toegelicht.

Wij vertrouwen erop u hiermee een goed voorstel te hebben gedaan. Uiteraard zijn we beschikbaar
voor een nadere toelichting indien gewenst. Uw advies zien wij met belangstelling tegemoet.
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