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Geachte heer Vink,
In antwoord op uw bovengenoemde adviesaanvraag en verwijzend naar de behandeling van deze
aanvraag in onze reguliere vergadering op donderdag 19 juni jongstleden, treft u hieronder ons advies
aan.
Zoals bekend is het ROCOV Gelderland – Stadsregio geen voorstander van de afbouw van de
kortingspercentages, doch gelet op de landelijk geaccepteerde afbouwcyclus, kunnen wij instemmen
met het eerder invoeren van het kortingspercentage van 45% per 1 augustus 2014 in plaats van
1 januari 2015.
De reden hiervan is gelegen in de verkoop van de jaarkaarten bij de start van het nieuwe
schoolseizoen; hieraan verbinden wij wel de voorwaarde dat evenals vorig jaar een tegemoetkoming
in de aanschaf van het abonnement wordt verstrekt van minimaal € 75.
Uw voorstel om het product Altijd Korting Scholier met ingang van 1 augustus 2014 niet meer op het
regionaal spoor te accepteren wijzen wij af. De reden hiervoor is dat het regionale spoor een
geïntegreerd onderdeel uitmaakt van het OV-concept in de provincie zoals jarenlang gepromoot als
hetzogenaamde “visgraatmodel”.
Daarbij komt dat in de afgelopen jaren de parallelliteit van bus en trein is opgeheven, waardoor een
overstap tussen beide modaliteiten vaak moet plaatsvinden. Om gebruikers niet te moeten verplichten
een ander product te moeten aanschaffen wil het ROCOV dat deze integratie met het AKS
abonnement gehandhaafd blijft.
Wij gaan dan ook niet akkoord met dit voorstel.
Wij zien uw reactie op dit schrijven dan ook graag binnen vier weken na verzending tegemoet.
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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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