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Geachte heer Vink,
Uw adviesaanvraag tarieven 2015 is in de ROCOV-vergadering van 28 augustus 2014 behandeld.
Met deze brief brengt het ROCOV Gelderland-Stadsregio advies uit over uw aanvraag .
Adviesaanvraag tarieven 2015
Landelijke tarieven: ROCOV Gelderland – Stadsregio onderschrijft de conclusie van Arriva dat de
landelijke prijsontwikkeling buiten het adviesrecht van dit ROCOV valt en dit advies door de
gezamenlijke ROCOV’s wordt gegeven aan het ROVB. Wij verwijzen daarom naar het gezamenlijke
advies van de ROCOV’s in Nederland, waarbij opmerken dat de hoogte van de LTI nog vastgesteld
moet worden door het ROVB en naar verwachting op 1,14% zal uitkomen ..
Regionale producten en tarieven 2015
Het ROCOV is tevreden met de stabiele prijzen voor de abonnementen en andere regionale
producten in 2015.
RITkaarten
Het handhaven van de huidige prijs RITkaartje heeft onze instemming. Gelet op de samenwerking in
de regio Oost betreuren wij het zeer dat er geen eensluidend beleid m.b.t. de voorwaarden van het
gebruik van de RITkaart. Voor de reizigers in de regio Oost is het zeer verwarrend dat men in
Overijssel wel mag overstappen met deze kaart en in Gelderland niet. Het ROCOV Gelderland
Stadsregio dringt er bij u sterk op aan om ook in de regio’s Achterhoek en Rivierenland overstaprecht
voor het RITkaartje te introduceren. .

Familiedagkaart, Meermanskaart
Het is jammer dat er binnen Oost nog geen overeenstemming is voor een groepskaart voor een
kleiner gebied (bv een stad of een streek) en een kaart die tevens geldig is op het regionale spoor .
Wij adviseren om volgens een concept verschillende ‘Meermanskaarten’ te ontwikkelen die geschikt
zijn voor specifieke gebieden (inclusief alle regionale treindiensten).
Altijd vrij en dal vrij producten.
De prijzen voor deze producten blijven gelijk aan vorig jaar vanwege het systeem om “ronde prijzen
te hanteren. m.u.v. het product Altijd Vrij Gelderland voor de leeftijd categorieën 12-18 en 19-64 die
per maand betaald worden. U geeft aan dat u graag de reiziger wat langer aan u bindt en dat u
daarom kortlopende producten minder aantrekkelijk wilt maken dan langlopende producten. Wij
kunnen ons dat wel voorstellen maar willen daarbij adviseren om het totaal van alle producten niet
sneller te laten stijgen dan het LTI.
Wij zijn benieuwd naar de prijsstelling van de te verschijnen doorlopende Altijd Vrij abonnementen en
worden hier graag over op de hoogte gehouden.
Buurtbus. In uw brief geeft u aan dat inmiddels de duale fase is gestart en dat gewerkt wordt aan de
overschakeling op de OV chipkaart. Dit betekent voor de reiziger meteen chipkaart naast gemak ook
een voordeel. We zijn echter wel benieuwd naar het alternatief voor het buurtbuskaartje dat
momenteel in ontwikkeling is. U heeft aangegeven om op een later stadium een adviesaanvraag voor
de tarieven op de buurtbus in te dienen.
Graag ontvangen wij van u een overzicht (schatting) van het huidige gebruik van de buurtbus in ieder
geval uitgesplitst naar gebruik met en zonder overstap van/naar het reguliere OV.
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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