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Betreft: Advies tariefvoorstellen 2017

Arnhem, 31 oktober 2016

Geachte heer Hettinga,
Op 29 augustus 2016 heeft u namens Arriva de adviesaanvraag tarieven 2017 ingediend bij het
ROCOV Gelderland (zonder kenmerk; maar in Plan B aangeduid als 16-155). In deze aanvraag
presenteert u het nieuwe Tarievenhuis Oost (THO): een overzichtelijk productenpakket voor het reizen
met het regionaal openbaar vervoer in de regio Oost. De door u gewenste ingangsdatum is 1 januari
2017.
Namens de samenwerkende ROCOV’s in de regio Oost heeft de Werkgroep Tarieven Oost u verzocht
tevens een Plan B aan te leveren als aanvulling op het THO (Plan A). Plan B treedt in werking op het
moment dat invoering van het THO op 1 januari 2017 niet mogelijk is. Plan B is ontvangen op 12
september (met uw kenmerk 16-160).
Over Plan B is het ROCOV Gelderland op het spoor gezet doordat de adviesaanvragen voor de
concessies IJsselmond, Midden-Overijssel en de Vechtdallijnen al vergezeld waren gegaan van een
Plan B.
Gezamenlijk Statement ROCOV’s
Als bijlage is het Gezamenlijk Statement ROCOV’s (GSR) opgenomen. Het GSR vormt het advies van
de samenwerkende ROCOV’s in Oost over het THO. De belangrijkste conclusie zoals verwoord in het
GSR is dat invoering van het THO per 1 januari 2017 niet haalbaar wordt geacht, waardoor moet
worden teruggevallen op Plan B. In het GSR is tevens het gemeenschappelijke standpunt van de
ROCOV’s over Plan B opgenomen. Het GSR maakt onderdeel uit van dit advies. De ROCOV’s gaan
ervan uit dat de vervoerders en/of provincies in hun reactie op de adviezen niet alleen ingaan op de
opmerkingen over Plan B, maar ook expliciet ingaan op de opmerkingen die gemaakt zijn over Plan A
(GSR). Gezien de gemeenschappelijk opgestelde opzet en inhoud van het GSR ligt het volgens de
ROCOV’s voor de hand dat de betrokken vervoerders en provincies een gemeenschappelijke reactie
geven op de in het GSR aangesneden punten.
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Plan B
Hieronder wordt dan ook slechts kort ingegaan op de advisering over de in Plan B opgenomen regio
specifieke tariefvoorstellen. U komt met vier tariefwijzigingsvoorstellen voor 2017:
1. Aanpassing wagenverkoop bus conform adviesaanvraag THO (= Plan A);
2. Introductie van één tarief voor Altijd Vrij abonnementen;
3. Verhoging kilometertarief trein met 4,8%;
4. Verhoging kilometertarief (buurt)bus met 8,4%
1. Aanpassing wagenverkoop bus
Advies: het ROCOV Gelderland adviseert hierover onder voorwaarden positief. In het GSR wordt
hierop dieper ingegaan (zie GSR 4.2, 4.3 en 4.5).
2. Introductie van één tarief Altijd Vrij abonnementen
Het ROCOV Gelderland gaat ervan uit dat hiermee de afschaffing van leeftijdskortingen is bedoeld.
Advies: Het ROCOV gaat niet akkoord met de introductie van één tarief voor de Altijd Vrij
abonnementen zolang het THO nog niet is ingevoerd.
3. Verhoging kilometertarief trein
De voorgestelde verhoging met 4,8% is als volgt opgebouwd:
a. 0,38% LTI-indexatie;
b. 1,91 DOT-compensatie;
c. 2,5% als gevolg van invoering van het reisrecht BOL 18-.
Advies: Het ROCOV Gelderland gaat, zoals aangegeven in het GSR, akkoord met de verhogingen
als gevolg van de LTI-indexatie (zie GSR 4.4) en DOT-compensatie. Met betrekking tot de DOTcompensatie merken we op dat dit de laatste termijn betreft, omdat volgens afspraken met de
provincie Gelderland het wegvallen van het dubbel opstap tarief nu volledig is gecompenseerd.
Het ROCOV Gelderland wijst de voorgestelde verhoging als gevolg van de introductie van BOL 18ten zeerste af (zie GSR 3.2 en 4.7). Het verbaast ons in hoge mate dat u, alvorens de
“scholierenkaart” wordt ingevoerd, al met een compensatie aanvraag komt. Indien u meent een
bijdrage te moeten hebben in het vervoer van scholieren dient u zich te wenden tot het Ministerie van
Onderwijs. Verhogingen in het kader van BOL18- alsmede SOV wijzen wij categorisch af.
4. Verhoging kilometertarief (buurt)bus
De voorgestelde verhoging met 8,4% bevat de volgende componenten:
a. 0,38% LTI-indexatie;
b. 5,25% als gevolg van invoering van THO (na invoering van het THO volgt nog een even grote
verhoging = fase 2);
c. 2,5% als gevolg van invoering van het reisrecht BOL 18-.
Samen een verhoging van 8,13%; niet duidelijk is waar de overige 0,27% vandaan komen.
Advies: Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met de verhogingen als gevolg van de LTI-indexatie.
Het ROCOV Gelderland wijst de voorgestelde verhogingen als gevolg van de invoering THO en de
introductie van BOL 18- ten zeerste af (zie GSR 3.2en 4.7). Zie onze argumenten bij tariefaanpassing
trein. De verhoging als gevolg van invoering van het THO acht het ROCOV binnen Plan B ongepast.
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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