Onderwerp: prijsstijgingen / afschaffing trajectkaarten en sterabonnementen.

Geachte leden van de Statencie. Mobiliteit, Innovatie en Economie,

Tijdens uw vergadering op woensdag 6 maart j.l. werd bij agendapunt 7 in het overleg met
het College van Gedeputeerde Staten opgemerkt, dat het ROCOV Gelderland Stadsregio
had gesteld het product Altijd Korting Scholier te goedkoop te vinden.
Dit is niet geheel in overeenstemming met de door ons uitgebrachte adviezen; zowel in ons
advies aan Arriva ( RGS310 d.d. 20 november 2012 ) als aan Syntus ( RGS 312 d.d. 20
november 2012) hebben wij m.b.t. het aanbieden van dit product het volgende geadviseerd:
Advies aan Arriva ( RGS 310):
1.2 (Ster)abonnementen of afkoopbare abonnementen
Een afkoopbaar (ster)abonnement geeft de reiziger zekerheid en is daarbij nuttig voor
beheersing van het uitgaven patroon. 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.
7. "Altijd Vrij" abonnementen, trajectkaarten, afkoopbaar
Een afkoopbaar abonnement geeft de reiziger zekerheid en is daarbij nuttig voor beheersing
van het uitgave patroon. De vervoerder hoeft daar zeker niet minder van te worden, vaak
worden er minder reizen gemaakt dan waarvoor betaald is.
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Onderzoek (Panteia* ) heeft uitgewezen dat de reiziger 20% meer betaald dan dat er verreisd
wordt!
Met name forenzen en scholieren gebruiken abonnementen en zijn daar zeer tevreden over.
Arriva komt nu met twee soorten afkoopbare producten "Altijd Vrij" voor bus en/of trein, voor
verschillende gebieden en trajectabonnementen voor trein alleen (te koop bij NS).
De nieuwe vervangende afkoopbare "Altijd Vrij" producten zijn alleen voordelig op langere
afstanden, meer dan ca. 20 kilometer. Mede gezien de opbouw van het netwerk (zgn.
visgraatmodel), het grotendeels ontbreken van buslijnen op de laatste 20 kilometer naar
Arnhem en het geringe prijsverschil is aanschaf van de "Altijd Vrij" producten voor de bus
alleen in de Achterhoek en Rivierenland minder zinvol. Mogelijke uitzondering hierop zijn de
buslijnen naar Enschede (Twenteroute).
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Voor de verbindingen tussen Apeldoorn en Zutphen en verbindingen van stations die liggen
binnen de eerste 20 kilometer gerekend vanaf Arnhem is een trajectkaart (prijs 32 maal de
prijs voor een enkele reis) doorgaans de meest voordelige optie.
Reizigers waarvoor een "Altijd Vrij" abonnement minder aantrekkelijk is omdat men minder
frequent reist of omdat voor een korte afstand een trajectkaart goedkoper is, betalen relatief
(veel) meer en moeten dan ook nog apart voor de bus betalen.
Dit is in strijd met de "eerlijke" prijsopbouw die gekozen is bij introductie van betalen per
kilometer.
Het sterabonnement geeft de mogelijkheid tot afkoop van reizen binnen kleine gebieden
(zone's).
Sinds de afschaffing van het NVB worden de zone's niet meer beheerd, een reden om naar
een nieuw systeem te zoeken waarbij de reiziger een abonnement kan aanschaffen wat op
maat gesneden is voor haar of zijn vervoerswensen.
Het is commercieel misschien een goede zaak om volle treinen “leger te krijgen “door hogere
prijzen te rekenen en lege treinen voller door met zeer lage prijzen te gaan werken. Het is
echter zeer de vraag of dit nieuwe reizigers aan- trekt, mogelijk worden juist reizigers
afgestoten door de hoge(re) tarieven voor een enkele reis.
Advies 7.1: Zorg voor prijsdifferentiatie ook voor afkoopbare abonnementen.
Advies 7.2: Zorg voor een samenhangende structuur (bus en trein), ook concessie- grens
overschrijdend.
Advies 7.3: Handhaaf voorlopig de regionale (ster)abonnementen als concessiegrens overschrijdend
product, niet onder het NVB maar in een samenwerkingsverband van vervoerders en overheden
(DO's) totdat een er een goed vervangend product is.
Advies 7.4: Introduceer de "Altijd Vrij" producten Achterhoek en Rivierenland (bus zonder trein) niet
en maak de prijs voor het "Altijd Vrij" product Gelderland meer in lijn met de kosten.
8. Scholierenkaart met 55% korting
De scholierenkaart met 55% korting lijkt wel redelijk geprijsd mits je niet minder dan 19 dagen
(gemiddeld) per maand de reis naar school hoeft te maken. "Gratis" ritjes in het weekend zijn
er dus niet meer bij, dit is dus ook een prijsverhoging.
Dit product is voor sommige vervoerders ook concessiegrens overschrijdend. In ieder geval
doet Breng niet mee!
Scholieren die ook in de concessie stadsregio Arnhem - Nijmegen moeten reizen dienen,
wanneer zij ook korting voor het deel wat gereisd wordt binnen de stadsregio willen krijgen,
het algemeen landelijke kortingsproduct (à Euro 16,50) als extra aan te schaffen.
Advies 8.1: Wij gaan akkoord met de Scholierenkaart 55% korting.
Advies 8.2: Dring er bij Connexxion op aan dit 55% kortingsproduct ook voor gebruik in de stadsregio
te accepteren.
Advies 8.3: Zolang Connexxion dit product niet ondersteund: Zorg er voor dat scholieren zonder
bijbetaling van Euro 16,50 per maand ook de 40% korting krijgen bij vervoerders die niet aan het 55%
kortingsproduct mee doen.

Advies Syntus (RGS312):
10. Scholierenkaart met 55% korting
Dit product is niet in de adviesaanvraag opgenomen maar werd later via e-mails meegedeeld.
De scholierenkaart met 55% korting lijkt wel redelijk geprijsd mits je niet minder dan 19 dagen
(gemiddeld) per maand de reis naar school hoeft te maken. "Gratis" ritjes in het weekend zijn
er dus niet meer bij, dit is dus ook een prijsverhoging.
Dit product is voor sommige vervoerders ook concessiegrens overschrijdend. In ieder geval
doet Connexxion (en dus ook Breng) niet mee!
Scholieren die ook in de concessie stadsregio Arnhem - Nijmegen moeten reizen dienen,
wanneer zij ook korting voor het deel wat gereisd wordt binnen de stadsregio willen krijgen,
het algemeen landelijke kortingsproduct (à Euro 16,50) als extra aan te schaffen (dus in totaal
Euro 33,--).
Advies 10.1: Wij gaan akkoord met de Scholierenkaart 55% korting.
Advies 10.2: Dring er bij Connexxion op aan dit 55% kortingsproduct ook voor gebruik in de
stadsregio te accepteren.
Advies 10.3: Zolang Connexxion dit product niet ondersteund: Zorg er voor dat scholieren zonder
bijbetaling van Euro 16,50 per maand ook de 40% korting krijgen bij vervoerders die niet aan het 55%
kortingsproduct mee doen.

Uit het vorenstaande blijkt dat het ROCOV nadrukkelijk heeft gepleit voor handhaven van de
bestaande abonnementen totdat er een vergelijkbaar en afkoopbaar product op de OV
chipkaart geladen kan worden; door het moeten reizen in meer dan een concessiegebied
worden de reizigers geconfronteerd met het aanschaffen van dubbele kortingsproducten a
€ 16,50 per maand.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige zeer onoverzichtelijke situatie rond
abonnementen in het land wordt als bijlage bij deze notitie de rapportage, opgesteld door
Rover, getiteld “Wat is er aan de hand in abonnementland? “, onderzoek naar aanleiding van
de klachten van abonnementhouders in het stads- en streekvervoer over grote
kostenstijgingen van februari 2013, gevoegd. Zie voor een landelijk beeld vooral hoofdstuk 2
alsmede hoofdstuk 7 conclusies.

Tot slot wil het ROCOV Gelderland Stadsregio nog opmerken dat wij de nodige vraagtekens
zetten achter de bewering dat het verchippen van de sterabonnementen in Gelderland een
bedrag zou vergen van € 1 miljoen; in het hierboven genoemde rapport, hoofdstuk 2 staat
aangegeven dat in de provincies Groningen en Drenthe ( veel landelijk gebied met
uitgebreide zones) de abonnementen wel zijn verchipt!

Het ROCOV doet dan ook een dringend beroep op u om het College van GS te verzoeken
over te gaan tot het verchippen van de sterabonnementen en tot het moment dat dit
technisch mogelijk is, deze abonnementsvorm op papier her in te voeren.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter

Bijlage : rapport Rover.

