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Geachte leden van Provinciale Staten,
In de maanden januari en februari 2013 zijn er honderden reacties van reizigers , zowel scholieren als
forenzen , gekomen n.a.v. de forse prijsstijgingen vanwege het afschaffen van de ( regio)
sterabonnementen en trajectkaarten per 1 januari 2013.
In de vergadering van de cie Mobiliteit, Innovatie en Economie op 6 februari alsmede in de
vergadering op 6 maart heb ik namens het ROCOV Gelderland Stadsregio de aandacht gevraagd
voor deze problematiek, waarmee veel reizigers ,zowel in de provincie Gelderland maar ook elders in
den lande zijn geconfronteerd en daarover een lijst met reacties overhandigd.
Naar aanleiding hiervan is er zelfs een Zwartboek verschenen, opgesteld door Reizigersvereniging
Rover d.d. februari 2013 alsmede een nota, getiteld “Wat is er aan de hand in abonnementenland”? ,
eveneens uitgebracht door Rover.
Deze signalen waren reden voor een debatverzoek, afkomstig van de PvdA fractie, in uw vergadering
op woensdag 20 maart j.l., waarin door u unaniem een motie is aangenomen, waarin het College van
GS wordt verzocht om, en ik citeer :
• met een aanvaardbare oplossing te komen, zodat de maximum prijsstijging beperkt
blijft;
• in de tussentijd de compensatieregeling voor abonnementhouders in stand te houden
totdat een afdoende oplossing is gevonden;
• in overleg te gaan met scholen, werkgevers, vervoerders, ROCOV en overige partners
om tot een duurzaam aanbod te komen met betrekking tot betaalbaar en aantrekkelijk
openbaar vervoer;
• voor scholieren dit jaar al met een oplossing te komen;
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•
•

op korte termijn met de minister in overleg te treden om op landelijk niveau technische
problemen zoals het plaatsen van abonnementen op de OV-chipkaart op te lossen en
hierbij ook andere vervoersautoriteiten te betrekken;
binnen het budget Tariefacties te kijken naar kortingsacties om reizigers te behouden
en reizigersgroei te stimuleren;
hierover vóór het zomerreces te rapporteren.

Middels de media hebben wij vernomen dat het College van GS inmiddels invulling heeft gegeven aan
e
de inhoud van het 4 bolletje, t.w. de kortingsactie voor scholieren van € 100 bij aanschaf van de kaart
“Altijd Korting Scholier” ( n.b. dit was al jaren een wens van uw Staten om MBO scholieren tegemoet
te komen in hun reiskosten).
Op welke wijze de inhoud van deze motie verder is uitgevoerd, is het ROCOV niet bekend, laat staan
e
dat wij betrokken zouden zijn bij eventuele oplossingsvoorstellen, hetgeen toch door U in het 3
bolletje uitdrukkelijk is aangegeven.
Na het verzenden van diverse e-mails tijdens de maanden juli en augustus aan gedeputeerde mevr.
C. Bieze alsmede het hoofd van de afdeling Mobiliteit, de heer P. Blanken ontving ik per e-mail eind
augustus ( onderhands en op persoonlijke titel ) een concept-notitie, ongedateerd, waarin in punt 8
Voorstel het volgende wordt vermeld en ik citeer wederom:
“Voorgesteld wordt dat Rocov kennis neemt van de stand van zaken en de op een aantal
punten nieuwe inzichten.
Een formeel advies over deze notitie wordt in principe niet gevraagd, maar kan uiteraard altijd
gegeven worden.
Ons voorstel is om het formele deel van het advies te betrekken bij de advisering van het
Rocov over de tariefvoorstellen voor 2014”.
Inmiddels heeft het ROCOV op 19 september j.l. de voorstellen van de vervoerders Arriva en Syntus
inzake de tarieven 2014 behandeld, waarbij op geen enkele wijze is ingegaan op de forse
prijsstijgingen sinds het begin van dit jaar en de getroffen compensatie maatregelen voor gedupeerde
scholieren en forenzen.
Het ROCOV betreurt het zeer op geen enkele wijze sinds 20 maart 2013 betrokken zijn bij de door
ons aangekaarte problematiek, mede gelet op het feit, dat wij nog regelmatig meldingen krijgen van
reizigers, met de vraag op welke wijze er een oplossing verwacht mag worden voor de ( zeer) forse
prijsstijgingen.
In het belang van de vele honderden OV reizigers ( = inwoners) in Gelderland verzoeken wij u
uitvoering van de hierboven genoemde motie te vragen en daarover met ALLE partijen te
communiceren c.q. hen te informeren.
Mocht u n.a.v. de inhoud van deze brief nadere informatie wensen, dan verneem ik dat graag.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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