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Geachte mevrouw Bieze,
Zoals reeds vorige week tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari gemeld is het ROCOV Gelderland
- Stadsregio onaangenaam verrast door de forse prijsstijgingen waarmee veel inwoners in de
provincie sinds 1 januari jongstleden worden getroffen.
We ontvangen voornamelijk klachten uit het concessiegebied Veluwe, waar Syntus zorg draagt voor
het openbaar vervoer.
Wat is het geval? Syntus heeft met brief van 1 oktober 2012 haar adviesaanvraag tarieven 2013 bij
het ROCOV ingediend, waarin met betrekking tot de bestaande sterabonnementen en
trajectabonnementen het volgende voorstel voor 2013 werd gedaan : “Sterabonnementen blijven tot
medio 2013 bestaan en beperkt inter-operabel op gedeelde en concessie-overschrijdende lijnen.
Trajectkaarten blijven in ieder geval tot medio 2013 bestaan” Bijzonderheden: de tarieven worden met
het LTI geïndexeerd. Tot zover het citaat uit de brief.
Met kenmerk RGS312 d.d.20 november 2012 heeft het ROCOV het volgende advies op dit punt
uitgebracht:
1 Kernpunten: 1.2 ( Ster)abonnementen of afkoopbare abonnementen
“Een afkoopbaar (ster)abonnement geeft de reiziger zekerheid en is daarbij nuttig voor beheersing
van het uitgavenpatroon. De vervoerder hoeft daar zeker niet minder van te worden, gemiddeld
betaalt de reiziger 20% meer dan dat er verreisd wordt! Abonnementen op basis van een gehele
concessie zijn te grootschalig, maatwerk is hierbij vereist zodat een abonnement kan worden
aangeschaft voor het traject of het gebied wat de reiziger nodig heeft.”
9.”Nieuwe“ Ov-chipkaart producten, Ster- en trajectabonnementen, afkoopbaar
Advies 9.1

Zorg voor prijsdifferentiatie ook voor afkoopbare abonnementen.
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Advies 9.2

Zorg voor een samenhangende structuur, concessiegrens overschrijdend.

Advies 9.3
Handhaaf voorlopig de regionale (ster)abonnementen als
concessiegrensoverschrijdend product, niet onder het NVB maar in een samenwerkingsverband van
vervoerders en overheden (DO’s), totdat er een goed vervangend product is.
Zonder overleg heeft de provincie besloten om de sterabonnementen en trajectkaarten per 1 januari
2013 te vervangen door nieuwe kortingsproducten op de OV–chipkaart. Hierbij wordt overgestapt van
een zone- naar een kilometertarief.
Naast het gegeven dat in strijd is gehandeld met het gestelde in de Wet Personenvervoer 2000 is er
ook niet, dan wel onvoldoende gecommuniceerd met de reizigers omtrent de voorgenomen
veranderingen ingaande 2013.
Uit de ontvangen reacties van vooral ouders van scholieren blijkt dat men, middels het product OVchipkaart, wordt geconfronteerd met prijsstijgingen van zelfs meer dan 100%. Dit staat in geen enkele
verhouding tot de algemene tariefverhoging van 3,83% en het overschakelen van zone op
kilometertarief.
Ondanks het voornemen van Syntus om in de loop van 2013 met alternatieve producten voor de
sterabonnementen en trajectkaarten te komen – en ons advies om met vervangende afkoopbare
abonnementen te komen – heeft u besloten om deze producten niet meer te accepteren en de OVchipkaart als enig betaalmiddel voor te schrijven.
Het is niet voor het eerst dat wij moeten constateren dat de OV-chipkaart niet flexibel is en absoluut
niet is toegerust om voldoende producten te kunnen hanteren.
Gelet op het vorenstaande verzoeken wij u dringend om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013
de afgeschafte trajectkaarten en sterabonnementen weer als product door de vervoerders te laten
toepassen, totdat er een vervangend afkoopbaar abonnement voor de betreffende afstand is
ontwikkeld. Tevens dienen de gedupeerde reizigers in hun tot nu toe gemaakte kosten te worden
tegemoet gekomen.
Tot slot merken wij op dat het ROCOV graag zou zien dat wij conform de voorschriften van de Wet
Personenvervoer 2000 door u worden geïnformeerd c.q. dat er overleg plaatsvindt over het niet
overnemen van ons advies.
Een afschrift van dit schrijven sturen wij aan de Statencommissie MIE.
Gezien het spoedeisend karakter van ons verzoek zien wij een reactie van u binnen acht dagen
tegemoet.

2

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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