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Betreft: Aanvullend advies tariefvoorstellen 2017

Arnhem, 4 november 2016

Geachte mevrouw Wennekendonk,
Na afloop van de evaluatiebijeenkomst over de hoogzomerdienstregeling 2016 gaf u terecht aan dat
het ROCOV Gelderland in haar advies (kenmerk RGS561) niet was ingegaan op regionale producten
en tarieven in 2017. Het ROCOV betreurt deze zaak en biedt u hiervoor haar verontschuldigingen
aan.
Hoewel op een aantal producten of aspecten daarvan wel wordt ingegaan in het Gezamenlijke
Statement ROCOV’s (GSR, paragrafen 3 en 4), behandelen we hieronder in het kort de in uw
adviesaanvraag (kenmerk U16.01173) genoemde regionale producten en tarieven.
Wagenverkoop
Hieronder vallen de ritkaarten, kidskaart, meermanskaart en dagkaart Oost.
Zoals in ons advies aangegeven adviseert het ROCOV hierover onder voorwaarden positief. In het
GSR wordt hierop dieper ingegaan (zie GSR 4.2, 4.3 en 4.5).
Dal Voordeel Oost, Altijd Voordeel Oost, Dal Vrij Oost en Weekend Vrij Oost
Deze nieuwe producten, met zowel een bus als trein & bus variant, zijn onlosmakelijk verbonden met
de introductie van het Tarievenhuis Oost. Voor de reactie van de ROCOV’s hierover verwijzen we u
naar het hierboven genoemde GSR.
Breng Vrij en Breng Vrij Plus
Voor deze producten (met varianten reductie en voltarief) stelt u prijsaanpassingen voor die variëren
tussen 3,8 en 12,3 procent. Vanwege het feit dat deze producten door veel scholieren worden gebruikt
en zij (voorlopig) geen alternatief hebben, acht het ROCOV deze aanpassing te hoog. Overbenutting
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mag naar de mening van het ROCOV geen reden zijn om de tarieven buitensporig te verhogen.
Overbenutting geeft eerder aan dat deze producten in een behoefte voorzien.
Advies: verhoog Breng Vrij en Breng Vrij Plus met maximaal LTI 2017 (zoals ook aangegeven in het
GSR over regionale proposities).
Nachtnet-, Buurtbus-, Evenementen- en Toeristenkaart
Deze kaartsoorten blijven qua tarief ongewijzigd en krijgen uiteraard akkoord vanuit het ROCOV.
Kids Groepticket
Het ROCOV gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing (ook al is die hoger dan het LTI 2017).
Altijd Vrij Gelderland
De voorgestelde prijsaanpassingen van deze productengroep (met diverse varianten) zijn
onlosmakelijk verbonden met invoering van het Tarievenhuis Oost. Omdat u in dat systeem geen
stapeling van kortingen opneemt, vervalt leeftijdskorting en geldt voor alle leeftijden eenzelfde tarief.
Zolang het THO nog niet is ingevoerd, gaat het ROCOV Gelderland niet akkoord met het vervallen
van de leeftijdskorting (zie ook GSR).
Advies: handhaving leeftijdskorting en beperking prijsaanpassing tot maximaal LTI 2017.
M-ticket
Het ROCOV wacht de ontwikkelingen rondom het M-ticket af.
Brabant
Met betrekking tot het Jeugdabonnement Brabant, Scholierenabonnement Brabant en de
Dalurendagkaart Brabant verzoekt het ROCOV u te onderzoeken of deze kaartsoorten ook op lijn 9
tussen Grave en Nijmegen van toepassing mogen zijn.
Maas en Waal
Het ROCOV Gelderland verzoekt u eveneens, n.a.v. klachten van reizigers, of, vooruitlopend op
invoering van het THO, een vorm van tariefintegratie op de lijnen 42/165 enerzijds en de lijnen
12/85/89 anderzijds mogelijk is.
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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