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Geachte heer Kleingeld,
Tijdens de ROCOV-vergadering van 18 november 2010 is uw adviesvoorstel inzake de regionale
tarieven voor het jaar 2011 besproken. Hierover kunnen wij u het volgende meedelen.
Algemeen
Het ROCOV heeft, gezien de omstandigheden, begrip voor de situatie dat deze adviesaanvraag aan
de late kant is ingediend. Desondanks vragen wij u wel om in het vervolg tijdig een aanvraag om
advies in te dienen bij het secretariaat. Voor het behandelen van een eenvoudige aanvraag hanteren
wij een periode van een maand, terwijl voor een ingewikkelde adviesaanvraag rekening gehouden
moet worden met een termijn van twee maanden. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat met de
provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem – Nijmegen de afspraak is gemaakt dat zij uw
voorstellen niet in behandeling zullen nemen als er geen advies van het ROCOV ligt.
Advies
Hieronder staat per punt ons advies. Het ROCOV gaat in ieder geval akkoord met de prijzen van
kaartsoorten die hieronder niet vermeld staan.
•

Datum ingang tariefwijzigingen: zoals door u is toegezegd gaan de tariefwijzigingen in op 1
januari 2011 in plaats van de door u aangegeven 12 december 2010. Dit conform de
aanpassing van de landelijke tarieven.

•

Ritkaart: Wij hebben begrepen dat deze kaartjes pas worden ingevoerd als het NVB wordt
uitgeschakeld en de OV-Chipkaart het enige geldige vervoerbewijs is.

•

OV-Chipkaart, reizen op saldo: Bij de productvoorwaarden staat vermeld dat er voldoende
reissaldo op de kaart moet staan. Wat beschouwd u als voldoende reissaldo? En wat gebeurt
er bij een overstap als het reissaldo gezakt is onder deze definitie? Graag zien wij deze
vragen beantwoord.
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•

Rivierenlandkaart: Vorig jaar is het Rivierenlandkaartje verhoogd van € 3,50 naar € 4,50. Om
dit kaartje weer behoorlijk te verhogen van € 4,50 naar € 5,00 is dan ook niet acceptabel. Het
ROCOV gaat niet akkoord met deze prijsaanpassing. Wij adviseren u om de huidige prijs te
handhaven.

•

Eurokaartje Zutphen: De aanpassing van het stadskaartje is tweeledig namelijk een verhoging
met daarbij een beperking van de gebruiksduur. In plaats van een promotiekaartje wordt dit nu
een "gemakskaartje". De promotie was o.a. bedoeld om het verkeersbeleid te ondersteunen
(parkeren, spitsintensiteit, luchtkwaliteit etc.). Een nieuwe verhoging van dit kaartje van € 1,naar € 1,50 lijkt ons niet verstandig. Temeer omdat op 1 april 2011 het kaartje weer afgeschaft
wordt als volgens planning het NVB wordt uitgeschakeld en de OV-Chipkaart definitief wordt
ingevoerd. Dit geeft een warrig beeld naar de reiziger. Alles overwegende raden wij u aan om
het kaartje niet in prijs te verhogen. Daarnaast gaat het ROCOV hoe dan ook niet akkoord
met uw voorstel om het gebruikersrecht van dit kaartje te beperken. Als alternatieven kunt u
overwegen om in de voorverkoop een goedkoop kaartje, een goedkope (stads)gezinskaart
en/of een vijf- of tienrittenkaart te introduceren.

•

Open dag provincie Gelderland: De definities die u en Syntus hiervoor hanteren verschillen
van elkaar. Bij Syntus geldt dat op deze dag alleen vrij reizen naar het provinciehuis mogelijk
is. U heeft ook vrij reizen op deze dag maar heeft hieraan geen voorwaarden gesteld. Volgens
onze informatie doet Novio, wat het vervoer in de stadsregio Arnhem-Nijmegen verzorgd
vooralsnog niet mee aan deze actie. Wij roepen u dan ook op om op deze dag gezamenlijk
met Syntus en Novio op te trekken onder dezelfde voorwaarden. Alleen dit geeft voor de
reiziger de gewenste duidelijkheid.

•

Syntus-trajectkaart: We begrijpen dat het (Ster)abonnement voldoende is.

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 binnen vier weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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