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Geachte heer De Gooijer,
Het ROCOV Gelderland - Stadsregio heeft uw adviesaanvraag tarief bus concessie Arnhem Nijmegen 2014 in de vergadering van 17 oktober besproken. Het ROCOV Gelderland-Stadsregio
geeft u in deze brief advies hierover.
1. Algemeen
De tarieven van het OV stijgen reeds jaren veel sterker dan concurrerende vervoersvormen.
Ondanks veel promotie is het gebruik van bus, tram en metro stabiel wat gezien de groei van
andere vervoersvormen een achteruitgang betekent. Dit wordt onderkend en heeft geleid tot het
structureel compenseren van “weggelopen” reizigers.
Het ROCOV begroet met veel instemming het besluit om de compensatie voor “weggelopen”
reizigers af te schaffen maar vindt wel dat dit per direct moet gebeuren (en niet in een periode van
vier jaar).
2. Landelijke producten en tarieven
De landelijke tarieven worden centraal vastgesteld.
De gezamenlijke ROCOV’s leveren hiervoor een gezamenlijk advies aan IPO/SKVV.
3. Lokale producten en tarieven
1.1. OV-RITkaart
Het verheugt ons dat er binnen Oost overeenstemming is bereikt over de uniformering van de
wagenverkoop, wat betreft de tarieven en het aantal zones. Wij betreuren het dat niet nog een
stap verder is gezet in de richting van een integrale eenduidige aanpak binnen Oost:
interoperabiliteit en overstaprecht in alle gevallen. Verder hanteert Overijssel geen spitstarief.
Advies: Wij adviseren positief over de structuur en de tariefstelling van de OV-RITkaart.
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Advies: Introduceer overstaprecht en interoperabiliteit met andere vervoerders, hanteer het
spitstarief op een eenduidige manier.
1.2. Regionaal kilometertarief bus
U geeft aan dat u met extra kosten geconfronteerd wordt, door een vermindering in de bijdrage
van de studentenkaart. Wij begrijpen dat deze vermindering van inkomsten om een oplossing
vraagt.
Zoals u ons aangeeft is de uitkomst van de procedure rondom de korting op de SOV-gelden nog
onduidelijk. Wij werken graag mee aan een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden.
Wellicht is een verrekening in het kilometertarief legitiem, maar niet verstandig.
Advies: Akkoord met een kilometerprijs voor de bus van ten hoogste € 0,125 + LTI.
1.3. Regionaal kilometertarief nachtbus
De mogelijkheid van fraude door (te) vroeg uitchecken is één van de problemen van de OVchipkaart. Dit soort fraude zal ook overdag voorkomen.
Het is begrijpelijk dat u daarvoor een oplossing zoekt. Door uw prijsstelling wordt een rit binnen
Arnhem of Nijmegen wel erg duur ten opzichte van bij voorbeeld een rit tussen Arnhem en
Nijmegen. Met deze oplossing volgt u het “eerlijkheidsprincipe” betalen per kilometer niet.
Advies: Zoek naar een andere oplossing waarbij meer naar afstand betaald wordt, bij voorbeeld
door aanpassing van het nachtlijnennet (korte lijnen/lage prijs en lange lijnen/hoge prijs).
1.4. Buurtbus
Breng loopt voor op installatie van CICO's en volledig gebruik van de OV-chipkaart in de buurtbus.
Ook kan het gehele productenscala zonder beperking gebruikt worden op de buurtbus. Introductie
van de OV-RITkaart zou daarbij een logische stap zijn.
Het hanteren van het spitstarief in de buurtbus is echter alleen nuttig als er ook een spits in de
buurtbus voorkomt. Handhaving van het tarief van Euro 2,00 per rit is daarom begrijpelijk.
Advies: Akkoord met handhaving van het tarief van Euro 2,00 per rit (het kaartje vervalt bij
uitstappen uit de buurtbus).
1.5. 24/48/72 uurskaart
Advies: Akkoord
1.6. Jeugdland
Advies: Akkoord
1.7. Vervoerbewijzen Vierdaagse Nijmegen
Advies: Akkoord
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1.8. Kunstbuskaartje
Advies: Akkoord
1.9. Kidskaartje
Het verheugt ons dat er binnen Oost overeenstemming is bereikt over de uniformering van het
Kidskaartje waarmee ook op een andere vervoerder kan worden overgestapt.
Advies: Akkoord
1.10.

Breng Vrij

Er is een vraag uit het ROCOV naar de actuele sterwaarde voor het Breng Vrij product.
Om uw voortgang ten aanzien van de tarieven 2014 niet gevaar te brengen heeft u besloten om dit
voorstel voorlopig in te trekken (zie uw email “RE: Advies aanvraag tarieven Breng 2014” van 2910-2013 20:49.
Reactie en vragen
Wij zien uw schriftelijke reactie op ons advies graag uiterlijk vier weken na verzending van deze brief
schriftelijk tegemoet.
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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