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Geachte heer Vink,
U heeft bij ROCOV Gelderland een adviesaanvraag ingediend over het tarief van het wagenkaartje op
de buurtbus. In deze brief ontvangt u ons advies hierop.
Buurtbus
In Nederland rijden meerdere vormen van OV rond, ieder met een eigen karakter. Bij voorbeeld
Treinen, Qliners, Stadsbussen, Streekbussen, Buurtbussen. De kilometerprijs van de verschillende
OV-vormen zijn vaak verschillend en vaak afhankelijk van prestatie en kosten.
De buurtbus heeft als bijzondere eigenschappen dat de kosten van de menskracht nihil zijn, door het
gebruik van kleine bussen zijn de operationele kosten van het voertuig laag en gezien het sterk
ontsluitende karakter worden vaak (veel) meer kilometers gereden dan strikt noodzakelijk is.
Voorbeeld: Kerkdriel Ronde Morgen – SG Cambium, ca. 10 km “normale” route over de weg, ca. 15
km met bus 49/165 (slechte overstap) en ca. 20 km met buurtbus 267.
Vanwege bovenstaande ligt een lagere kilometerprijs dan die gehanteerd wordt bij de streekbus voor
de hand.
Tot de introductie van de OV-chipkaart op de buurtbus werd een eenheidstarief (Flat fare) gebruikt.
Voor een vaste prijs kan de reiziger van 0+ tot ca. 30 km reizen, terwijl er niet mee overgestapt kan
worden. Introductie van de OV-chipkaart geeft de reiziger op de korte afstand (8 km) een
prijsvoordeel. (Bij overstap is er een prijsvoordeel bij ruim 14 km). Reizen op lange afstand kan (veel)
duurder worden wanneer er geen los kaartje wordt gekocht (€ 1,- in de aanvraag).
De tarieven voor de buurtbus in Nederland variëren sterk en wel van € 1,- wagenverkoop geen
betaling met de OV-chipkaart, via € 1,50 wagenverkoop of betaling met de OV-chipkaart half tarief (€
0,07/km) tot € 3,50 wagenverkoop of betaling met de OV-chipkaart gewoon tarief.
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In de meerderheid van de gevallen wordt niet wordt meer dan € 2,- wagenverkoop of OV-chipkaart
gewoon tarief gevonden. De stadsregio Arnhem – Nijmegen, in een migratietraject naar de provincie
Gelderland, heeft de prijs van de wagenverkoop vastgesteld op € 2,50 (vol tarief).
Het vaststellen van nieuwe tarieven voor de buurtbus is lastig met name door het ontbreken van
voldoende reizigersgegevens. De enige betrouwbare informatie is het aantal en soort verkochte
kaartjes. Onbekend zijn herkomst en bestemming, overstap, producten op de OV-chipkaart enz.
Vanwege het gebrek aan reizigersgegevens is evaluatie van de inkomsten, die als gevolg van de
veranderende tarifering kan voorkomen, absoluut noodzakelijk.
Zaltbommel
De situatie rond Zaltbommel (4 buurtbuslijnen of 40% van het aantal buurtbuslijnen in Rivierenland)
kan, door de voorgestelde tariefveranderingen, zeer nadelig voor de reiziger uitwerken. Gezien de
afstand tussen de grotere kernen en Zaltbommel is het aannemelijk dat het tarief voor OV-chipkaart
en voor de wagenverkoop hoger ligt dan de huidige prijs. Zeer waarschijnlijk is er voor de reiziger bij
gebruik van de OV-chipkaart weinig/geen voordeel te behalen bij overstap op andere vervoermiddelen
(NS of lijn 49/165).
Chauffeur
De buurtbus is OV, maar de chauffeur is een vrijwilliger die zich belangeloos en gratis inzet. Dit dient
als geschenk gezien te worden! Vaak heeft de chauffeur een hogere leeftijd en is niet altijd in staat of
heeft niet voldoende belangstelling om met moderne middelen zoals een smartphone of het OVchipkaart systeem om te gaan. Niet iedere chauffeur heeft belangstelling om voorlichting over de
keuze van de betaalmogelijkheid (wagenverkoop versus OV-chipkaart) te geven. Dat kan niet zonder
meer in zijn/haar schoenen geschoven worden. Aandacht van Arriva is vitaal voor het slagen van de
introductie van de nieuwe betaalmogelijkheden.
Uitgangspunten
Het ROCOV hanteert de volgende uitgangspunten:
• De tarieven van de buurtbus blijven na de introductie van de OV-chipkaart gemiddeld gelijk
aan de bestaande tarieven.
• Het aantal reizigers op de buurtbus neemt niet af door de introductie van de OV-chipkaart.
Adviezen:
1. Gezien het karakter van de buurtbus, hanteer een kilometer tarief, lager dan de streekbus.
Gedacht wordt aan 2/3 van de prijs, 0,095/km
2. Verhoog de prijs van de wagenverkoop maximaal met 25%, voordeel er ontstaat een
éénheidsprijs in Gelderland.
3. Houd één (of meerdere) evaluatie(s) om de ontwikkelingen in het gebruik van de buurtbus en
de inkomsten daaruit goed te volgen en waar nodig bij te sturen.
4. Geef veel ondersteuning aan de buurtbuschauffeur om problemen met de tarifering en het
bedienen van de OV-chipkaart apparatuur te voorkomen.
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Wij zien uw schriftelijke reactie graag uiterlijk binnen vier weken na verzending van deze adviesbrief
zien tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland
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