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Geachte heer Vink,
In antwoord op uw bovengenoemde brief inhoudende de adviesaanvraag nieuwe tarieven, delen wij u
het volgende mee.
1. Breng Vrij Plus
Door Hermes (Breng) is hiervoor reeds eerder een advies aanvraag bij het ROCOV ingediend. Wij
verwijzen u naar het advies wat we aan Hermes gegeven hebben (Zie bijlage 1).
Noot: Op dit moment wordt het Breng Vrij Plus jaarabonnement reeds aangeboden op de website
Connexxion. Er staat echter (nog) niets over een zichtkaart te gebruiken op de trein tussen Arnhem en
Doetinchem.
2. Arriva Altijd Vrij Gelderland
Het valt te begrijpen dat de prijs van Arriva Altijd Vrij Gelderland aangepast dient te worden, maar op
deze manier ontstaat er een zgn. twee zone systeem met alle nadelen van dien.
Het nieuwe "zonesysteem “laat in verhouding met het oude zonesysteem (tot 2012) een extreme
verhoging zien voor reizigers die net over de zonegrens wonen. Dit geeft aanleiding voor de reiziger
om te kiezen voor alternatief vervoer.
Reizigers in de regio “Doetinchem – Oude IJsselstreek” (ca. 100.000 inwoners) die naar Arnhem
reizen en natransport nodig hebben, betalen € 128,- (Breng Vrij Plus) indien zij in Doetinchem
opstappen of € 225,- (Arriva Altijd Vrij Gelderland + Breng Vrij) wanneer in Gaanderen opgestapt
wordt. Dit geeft een prijsverschil van € 97,- voor slechts 5 km extra reizen (€ 77,- voor scholieren) .
In de tabel op bladzijde 3 van uw aanvraag vergelijkt u de tarieven van de Syntus trajectkaart (2012)
met de tarieven die u voornemens bent om vanaf 1 juli 2013 te gaan hanteren voor het Arriva Altijd
Vrij Gelderland abonnement.
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Wat u buiten beschouwing laat is dat een reiziger ook de keus had om voor het sterabonnement (ca.
5% hoger dan het trajectabonnement) te kiezen. Het voordeel van het sterabonnement is dat het vooren natransport per (Breng) bus hierbij inbegrepen is.
Wanneer we bovenstaande meenemen is het voor ons zeer de vraag of de reiziger wel zo voordelig
uit is dan wat u suggereert.
Advies: Wij zien het aantal gedupeerde reizigers nog verder toenemen en raden u ten stelligste af om
de tarieven van het Arriva Altijd Vrij Gelderland abonnement te verhogen zonder dat verdere
tariefdifferentiatie wordt toegepast.
Suggestie: Op basis van de GPS is het snel mogelijk om de afstand tot een referentiepunt (centrale
halte) te bepalen. Een abonnement kan op basis van afstand t.o.v. een gekozen referentiepunt
verstrekt worden.
3. Vooruitblik 2014
Wij stellen het zeer op prijs dat u een vooruitblik geeft van uw voornemens voor 2014.
3a. Geld handelingen
Verminderen van geldhandelingen in de bus is verstandig.
Reizigers die zonder OV-chipkaart reizen (bijvoorbeeld toeristen, reizigers die zeer weinig met het OV
reizen, reizigers waarvan de OV-chipkaart niet bruikbaar is (beschadiging of te laag saldo)) moeten
echter ook van het OV gebruik kunnen maken.
Het is onredelijk om deze passagiers geen mogelijkheid te geven om met het OV te reizen.
Voorlopig is de OV-chipkaart (nog) niet bruikbaar buiten het OV en zijn de verschillende vormen van
OV-chipkaart die elders in de wereld gebruikt worden niet bruikbaar in Nederland.
Advies: Houd de mogelijkheid open om met een los kaartje in het OV te kunnen reizen.
3b. Beperking leeftijdskorting
Beperking van de leeftijdskorting zal verlies van reizigers geven. Een recent onderzoek van de ANBO
geeft dit aan. Voor ouderen wordt de auto goedkoper, handiger en efficiënter dan het OV.
De oudere reiziger zal wanneer het volledige tarief betaald moet worden vaker het OV mijden.
NS heeft afschaffing van de leeftijdskorting gecompenseerd door verschillende kortingsproducten in te
voeren zoals o.a. de Railrunner en vrij reizen dagen.
Bij het tarievenbureau OV ligt een voorstel van de gezamenlijke ROCOV's waarin onder andere
alternatieven voor de leeftijdskorting voorgesteld worden.
Advies: Kom met goede alternatieven voor afschaffing of beperking van de leeftijdskorting.
3c. Plaats in de product hiërarchie
Gaarne nadere toelichting wat u hiermee bedoelt.
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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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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

5

