HERMES Openbaar Vervoer BV
T.a.v. mevr. D. Wennekendonk-Ruijs
Postbus 2356
5600 CJ Eindhoven

Uw kenmerk: DWR/u13.00795
Uw datum: 1 maart 2013
Ons Kenmerk: RGS326
Onderwerp: Breng Vrij Plus

Afschrift aan:
Provincie Gelderland,
Stadsregio Arnhem –
Nijmegen
Bijlagen:-

ROCOV Gelderland - Stadsregio
p/a Mobycon
Postbus 2873
2601 CW DELFT
T: 038 - 422 57 80
E: rocovgelderland@mobycon.nl
I: www.rocovgelderland.nl
Arnhem, 2 april 2012

Geachte mevrouw Wennekendonk-Ruijs,

In antwoord op uw bovengenoemde brief inhoudende de adviesaanvraag inzake het Breng Vrij Plus
abonnement, delen wij u het volgende mede.
Het ROCOV is zeer content met het gegeven dat u een poging doet om de scherpe kantjes van het
huidige systeem van afkoopbare abonnementen bij te stellen. Door uitbrengen van Breng Vrij Plus
komt er een afkoopbaar abonnement voor uw gehele vervoergebied, inclusief de trein (Arnhem –
Doetinchem). Dit geeft kostenbesparingen voor een aantal treinreizigers (zonder overstap op de bus)
en voor grotere aantallen reizigers die zowel van de trein als de bus gebruik maken.
Voor gebruik van de trein tussen Arnhem en Doetinchem levert u voorlopig alleen een zichtkaart.
Voor reizigers die incidenteel doorreizen naar een bestemming verder dan Doetinchem geeft dit
problemen. Wij vragen aandacht voor communicatie aan deze groep reizigers. Ook hebben we een
vraag: Is er bij gebruik van een doorgaande trein voldoende tijd om in Doetinchem in te checken?
Voor veel reizigers is dit nog steeds GEEN op maat gesneden product. Er is namelijk geen
afkoopbaar product voor reizigers die de concessiegrens moeten overschrijden en in de concessie
Arnhem Nijmegen verder moeten met een Breng bus of trein. Voorbeelden hiervan zijn: Apeldoorn Arnhem Kronenburg, en Terborg - Arnhem Rijnstate.
In ons advies met kenmerk RGS311 waarin o.a. over de afschaffing van de sterabonnementen
geadviseerd werd gaven wij het volgende aan:
“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.”
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en
“Het sterabonnement (nu ook geldig op de trein) geeft de mogelijkheid tot afkoop van reizen binnen
kleine gebieden (zone's).
Advies 12.1: Zorg voor prijsdifferentiatie ook voor afkoopbare abonnementen.
Advies 12.3: 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.”
Mede gezien de reacties in Gelderland en landelijk ten aanzien van de afschaffing van het
sterabonnement, blijven we bij ons advies om de sterabonnementen tijdelijk te handhaven.
Concluderend Advies: Het ROCOV adviseert positief over de invoer van het Breng Vrij Plus
abonnement. Daarnaast is het ROCOV nog steeds voorstander van herintroductie van de
sterabonnementen en deze pas af te schaffen nadat er goede afstand afhankelijke abonnementen
ontwikkeld zijn.
Vooruitblik 2014
Deze vooruitblik stellen wij zeer op prijs. U noemt een aantal ontwikkelingen van ingrijpender aard.
Zoals eerder afgesproken horen we van u graag meer details zodra deze beschikbaar zijn.
Gezien de tijd die wij soms nodig hebben om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, stellen wij het
zeer op prijs om uiterlijk voor de zomervakantie meer details te vernemen.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag uiterlijk vier weken na verzending van deze brief tegemoet
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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