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Geachte heer Suurmond,
Wij hebben uw adviesaanvraag tarieven 2015 behandeld in de vergadering op 18 september 2014.
Het ROCOV Gelderland Stadsregio brengt in deze brief advies hierover uit.
Tarieven Syntus Veluwe
Landelijke producten en tarieven
De landelijke tarieven worden centraal vastgesteld. De gezamenlijke ROCOV’s brengen hierover een
gezamenlijk advies uit aan het ROVB.
Lokale producten en tarieven
Algemeen:
Het voorstel om de regionale producten met de LTI te verhogen kan rekenen op instemming van het
ROCOV.
Het principe van administratieve verhoging met LTI en een werkelijke verhoging alleen toepassen voor
ronde bedragen is voor het ROCOV ook akkoord.
Kilometertarief
U wil een extra verhoging van € 0,01 doorvoeren voor compensatie derving ten gevolge van minder
reizen met kortingsproduct. Wat betreft scholieren (12 t/m 18 jaar) wordt u reeds gecompenseerd door
verlaging van de scholierenkorting.
Overigens is het vreemd dat u de "derving" van inkomsten uit kortingsproducten wilt doorbelasten aan
reizigers ZONDER kortingsproduct. Dit is onterecht, daar eigenlijk dan de reizigers die dit betreft
extra belast zouden moeten worden.
Dit probleem zou voorkomen zijn als Syntus de Sterabonnementen, eventueel in een aangepaste
vorm, gehandhaafd had. Het is zeer vreemd dat een commercieel bedrijf een abonnement met vooraf
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betaling vervangt door reizen op saldo met een kortingsproduct. In het eerste geval verzekert u zich
van een (vast) inkomen terwijl u in het laatste geval maar moet afwachten hoeveel reizen er nu
werkelijk gemaakt gaan worden. Voor de OV bedrijven in de Randstad een duidelijke reden om de
sterabonnementen te handhaven en daar, volgens onze informatie, niet vanaf te wijken.
Advies: Verhoging met een extra bedrag van € 0,01 wijzen wij af en adviseren u een afkoopbaar
abonnement in te voeren..
RITkaarten
Het handhaven van de huidige prijs RITkaartje (in ronde getallen) heeft onze instemming.
Verdubbeling van de prijs voor 09.00 (spits) blijven wij j veel te hoog vinden, zeker wanneer er ook
nog overgestapt moet worden (b.v. op de stadsbussen in Apeldoorn).
Aanpassingen van de zone indeling kunnen wij pas beoordelen na ontvangst van de gegevens
hiervan. Wij zijn het overigens NIET met u eens dat reizen met een RITkaartje altijd duurder moet zijn
dan reizen op saldo!
Om een reiziger niet “te straffen” wanneer er overgestapt moet worden, dringen wij er sterk op aan
om overstaprecht voor het RITkaartje te introduceren.
Advies: Prijs van het Ritkaartje is akkoord.
Advies: Aanpassingen van de zones kunnen wij pas beoordelen na ontvangst van de voorgenomen
veranderingen. Wij wachten uw aanvraag hiervoor af alvorens u de zone indeling gaat veranderen .
Advies: Introduceer overstaprecht en interoperabiliteit met andere vervoerders, m.a.w. maak de RIT
kaart aantrekkelijk voor potentiële OV reizigers!.
Syntus Veluwe vrij
Verhoging maandbedrag met € 2,50 wat neer komt op 1,8% of 2,3% is hoger dan de LTI.
Advies: Deze verhoging wijzen wij af en gaan alleen akkoord met de toepassing van de LTI van
1,14%.; afronding op "ronde" bedragen is akkoord.
Kidskaartje
Wij constateren dat men met een Kidskaartje wel mag overstappen en met een Ritkaartje niet.
Advies: Tarief akkoord.
65+ kaartje
Een toename van 20% aan reizigers is een zeer goede score, de prijs is dan ook erg aantrekkelijk.
Verhoging van de prijs met aanpassing van de tijdsduur maakt dit kaartje voor een aantrekkelijke prijs
geschikt voor elke verbinding op de Veluwe.
Advies: Akkoord
Meermanskaart, Superticket
Het is jammer dat er binnen Oost nog geen overeenstemming is voor een groepskaart voor
een kleiner gebied (bijvoorbeeld een stad of een streek) en een kaart die tevens geldig is op het
regionale spoor .
Advies: Akkoord
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Advies: Ontwikkel volgens één concept verschillende “meermanskaarten” geschikt voor
specifieke gebieden (inclusief alle treinen).
Dalkorting Oost
Advies: Akkoord
Altijd korting scholier maand of jaar
Hiervoor is reeds eerder advies aan u uitgebracht , ziet u hiervoor dit bestand. .
Groepsticket
Advies: Akkoord
Syntus Winkelkaart
U wil de winkelkaart afschaffen wegens gebruik door "calculerende reiziger" (was dat niet de
bedoeling van marktwerking?).
Handhaven/introductie van een Syntus stadsticket voor winkelen, bezoek attractieparken,
familiebezoek enz. zou juist het gat tussen Syntus superticket en reizen op saldo kunnen dichten.
Advies: Vervang het winkelkaartje door een stadsticket eventueel tegen een iets hogere prijs om het
reizen in de (doorgaans lege bus) veel aantrekkelijker te maken.
Buurtbustickets
U heeft aangegeven om op een later stadium een adviesaanvraag voor de tarieven op de buurtbus in
te dienen. Wij wachten uw voorstel hiervoor met belangstelling af.

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

G. J. (Ben) Mouw
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Voorzitter
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