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Geachte mevrouw Wennekendonk,
Wij hebben uw adviesaanvraag aangaande het verhogen van het kilometertarief in de concessie
Stadsregio Arnhem Nijmegen besproken in de ROCOV-vergadering van 15 mei j.l. Op ons verzoek
hebt u een nadere onderbouwing van de cijfers verstrekt. Het ROCOV Gelderland-Stadsregio geeft u
in deze brief onze reactie hierop.
ADVIES
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio adviseert negatief op uw adviesaanvraag. Het ROCOV heeft
begrip voor de bij u ontstane situatie van tegenvallende opbrengstengroei, maar wij zien niet in
waarom de reguliere reiziger hiervoor moet opdraaien. U geeft een aantal redenen voor de
tegenvallende inkomsten, die naar uw mening moeten leiden tot een hoger kilometertarief. Wij
kunnen ons in geen van de redenen die u opgeeft vinden. Hieronder geven we een nadere toelichting
op onze afwijzing.
Marktwerking bij gunning van de concessie
Hermes heeft de concessie Arnhem Nijmegen gewonnen. Volgens de Europese regels was het
aanbod van Hermes “beter” dan die van de overige aanbieders. Hermes heeft veel kwalitatieve
verbeteringen doorgevoerd die mogelijk tot een te grote kostenstijging geleid hebben.
Na een operationeel jaar blijkt dat het ingediende plan van Hermes op het gebied van de inkomsten
achter blijft bij de ramingen . Dit is een bedrijfsrisico voor Hermes, de reiziger dient hiermee NIET
belast te worden.
Advies: In plaats van compensatie voor het opvangen van tegenvallende opbrengsten kunt u de
verbetering van uw financiële situatie beter zoeken in kostenreductie. Hiermee stelt u de behaalde
groei in reizigerskilometers zeker en komt u niet in een neerwaartse spiraal terecht van verminderring
van inkomsten veroorzaakt door stijging van tarieven.
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WMO-tarief
U doet het voorstel om een gunstig WMO-tarief in te voeren, om het voor deze groep aantrekkelijk te
maken om met het openbaar vervoer te reizen. Het ROCOV ziet niet in waarom alle reizigers moeten
opdraaien voor de korting die WMO’ers mogen genieten op een abonnement. OV-beleid is in de ogen
van het ROCOV geen zorgbeleid.
Daarnaast vragen wij ons af hoe groot de derving daadwerkelijk is door de introductie van dit
abonnement. U noemt geen cijfers in uw aanvraag. Ons is niet duidelijk hoe groot de groep is die
momenteel WMO’er is en een Breng-Vrij abonnement heeft dan wel voor meer dan €150,- per jaar
reist. Wij kunnen ons zelfs voorstellen dat de netto opbrengst voor u zelfs positief is, aangezien er van
het abonnement een grote wervende werking uitgaat in de richting van de WMO-doelgroep.
Als er al netto extra kosten met dit abonnement gemoeid zijn, lijkt ons het logischer dat deze worden
afgewenteld op de gemeenten dan op de reiziger. Gemeenten hebben immers direct belang bij een
aantrekkelijk OV-aanbod voor WMO’ers, waardoor het gebruik van het kostbare WMO-vervoer kan
afnemen.
Daling opbrengst Studenten OV-kaart
U heeft te maken met dalende inkomsten vanwege een bezuiniging opgelegd door het ministerie van
OCW op basis van een contract inzake de studenten OV-kaart. Dit is een contract dat loopt buiten
reguliere subsidiestromen die u ontvangt. Het ministerie is in dit geval dus uw opdrachtgever. Wij
beschouwen uw relatie met het Ministerie van OCW als een opdrachtgever / opdrachtnemer relatie
en vinden het daarom onjuist dat u voorstelt de vermindering aan inkomsten op de reguliere reiziger
te verhalen.
In de stadsregio Eindhoven (SRE) werd uw adviesaanvraag voor compensatie SOV geweigerd door
zowel het ROCOV als het College van Bestuur van de Stadsregio. Wij zien niet in waarom in de
stadsregio Arnhem Nijmegen er wel compensatie SOV gegeven dient te worden.
Product 65+ Nijmegen
Deze adviesaanvraag is teruggetrokken omdat de gemeente Nijmegen het product “gratis OV” aan
65+ blijft bieden. U heeft de voorgestelde verhoging van de kilometerprijs daarop aangepast.
Kidsvrij abonnement
Het ROCOV staat positief tegenover de introductie van het Kidsvrij abonnement. Wij vinden het echter
opmerkelijk dat u wel in staat bent dit nieuwe product aan te bieden zonder duidelijk te maken waar
de kosten van dit product uit gedekt zal worden. Wij concluderen daaruit dat u netto geen extra kosten
maakt voor dit nieuwe product en. Wij stellen u daarom voor om dit product in te voeren.
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.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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