PERSBERICHT
Commentaar ROCOV op persbericht provincie tarieven 2013
Hieronder vindt u het persbericht van de provincie over de tarieven van 2013,
zoals gisteren is verspreid. Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft dit
persbericht van commentaar voorzien. Dit commentaar is in blauw weergegeven.
Gedeputeerde Staten hebben de regionale bus- en treintarieven voor
2013 vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2013 worden de bustarieven
geïndexeerd met 3,83%. De tarieven voor het spoor AchterhoekRivierenland worden verhoogd met 6,1%. Dit betekent niet dat het
treinkaartje 6% duurder wordt. Tegelijkertijd worden er nieuwe
kortingsproducten geïntroduceerd, waarbij wordt overgestapt van een
zone- naar een kilometertarief.
Een verhoging met 6,1% geeft een kilometerprijs van 0,174 wat de prijs is die
volgens het bestek toegestaan is (kilometerpreijs 2011 Euro 0,16 + LTI
verhogingen 2012 (4,9%) en 2013 (3,83%) De LTI (Landelijke Tarieven Index) is
opgebouwd uit een stijging van de loon- en brandstofkosten vermeerderd met
een compensatie voor vraaguitval (in totaal ca. 1,5%) . Het is onterecht dat
passagiers extra moeten betalen voor passagiers die wegens kostenstijging niet
meer met het OV willen reizen.
Sommige reizigers gaan minder betalen voor hun treinkaartje, sommige reizigers
meer. De indexering van de tarieven op de Valleilijn is vastgesteld op 2,4%
conform de afspraken die bij de concessieverlening met de vervoerder zijn
gemaakt.
Gerechtvaardigd Gedeputeerde Conny Bieze: “De tariefsverhoging is fors, maar
gerechtvaardigd. Met name de brandstofprijzen zijn enorm gestegen. Dat merkt
iedereen als hij moet tanken. Maar belangrijker vind ik de overstap van zonenaar kilometerrijden. Dit is eerlijker voor de reiziger, die voortaan betaalt voor
de afstand die hij of zij rijdt.”
Reactie ROCOV: Hier wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat de
automobilist weinig last heeft van de gestegen benzine prijzen, er komen steeds
meer auto's die veel minder brandstof gebruiken en ook nog in aanschaf vaak
veel goedkoper zijn. De ANWB ziet zelfs geen reden om de prijs per kilometer
(Euro 0,19 per km) te verhogen!
Tariefsindexer De openbaar-vervoertarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Voorheen werd de indexering van de tarieven in het bus- en treinvervoer
landelijk vastgesteld. Sinds de invoering van de OV chipkaart wordt de
indexering van het regionale openbaar vervoer vastgesteld door de regionale

overheden. De indexering voor het busvervoer wordt landelijk bepaald in het
Regionaal OV Beraad (ROVB). Voor het treinvervoer is nog geen landelijk
tarievenkader. De indexering is vastgelegd in de concessies. Voor de Valleilijn
wordt de NS indexering gevolgd. Voor het spoor Achterhoek-Rivierenland gelden
de regionale richtlijnen met het jaar 2011 als vertrekpunt. Volgens het bestek
wordt de LTI gevolgd.
Van zone naar kilometer Per 1 januari 2013 worden de sterabonnementen en
trajectkaarten vervangen door nieuwe kortingsproducten op de OV-chipkaart.
Hierbij wordt overgestapt van een zone- naar een kilometertarief. De zones in
Gelderland lopen momenteel uiteen van 3 tot 10 km. Met ingang van 1 januari
2013 betalen reizigers betalen niet meer per zone, maar voor de afstand die ze
reizen.
Reactie ROCOV: Er staat hier niet bij dat afkoopbare abonnementen worden
afgeschaft. Wij vinden dat er wel afkoopbare abonnementen moeten blijven
bestaan, afkoopbare abonnementen op basis van de afstand in kilometers in
plaats van zones. Volgens het ROCOV zouden sterabonnementen moeten blijven
bestaan zolang er geen afkoopbaar abonnement op basis van kilometers is
ontwikkeld.
Gedeputeerde Bieze: “Tariefswijzigingen brengen altijd prijswijzigingen met zich
mee. Een aantal reizigers gaat meer betalen en een aantal reizigers gaan minder
betalen voor hun treinkaartje. We vertrouwen erop dat de vervoerders hun
producten zo goed mogelijk op de reiziger afstemmen.” Als boven: Dat zegt dus
niet dat je geen afkoopbare abonnementen gebaseerd op het kilometer tarief
kunt verkopen! Daar wordt GEEN verklaring voor gegeven.
Arriva Productwijzer Met ingang van 9 december is Arriva de nieuwe
vervoerder op het spoor Achterhoek-Rivierenland. Arriva heeft een Productwijzer
ontwikkeld om reizigers te helpen het beste passende reisproduct (abonnement)
te vinden. De Arriva Productwijzer is te raadplegen via www.arriva.nl
Reactie ROCOV: Wij hebben de productwijzer snel bekeken voor de case die
ons voorgelegd is: scholier (12 - 18) die een school in Arnhem bezoekt
(aanname 2 km van het station, bv de HAN). De productwijzer geeft aan dat het
product altijd vrij Gelderland trein en bus van Euro 103,00 het juiste product is.
Hiermee mag naast alle bussen en treinen van Arriva ook met de bussen treinen
van Breng die rijden tussen Doetinchem en Arnhem gereisd worden. Het zou wel
toevallig zijn als een van de bussen of treinen langs de school rijden. Dus: kosten
voor vervoer tussen station en school zijn NIET inbegrepen in het Arriva product.
Onze schatting is dat ca. Euro 40,--/maand --> totaal Euro 143,--/maand de
werkelijke kostprijs is. De kosten in 2012 (sterabonnement met recht op vervoer
met Breng in Arnhem) zijn per maand: Euro 95,80. In 2013 wordt dus Euro
47,20 of ca. 50% meer betaald.
Conclusies:
1. Concessiegrensoverschrijding werkt in dit geval kostenverhogend.
2. Aan de productwijzer van Arriva heb je niets als je buiten het Arriva
concessiegebied komt.
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