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Geachte leden van het ROCOV Gelderland,
In deze brief zetten wij ons voorstel uiteen om per 02 april 2015 de tarieven van de wagenkaarten
voor het reizen per buurtbus in de concessie Achterhoek Rivierenland aan te passen. Ons voorstel is
afgestemd met Syntus en inhoudelijk gelijk aan het voorstel dat Syntus zal doen voor de
buurtbuslijnen die tot de concessie Veluwe behoren. Bovendien is het voorstel dat wij doen tot stand
gekomen in samenspraak met de afgevaardigden van de buurtbusverenigingen welke dit voorstel
dan ook allen steunen. Wij verzoeken u advies uit te brengen op ons voorstel en zijn vanzelfsprekend
te allen tijde bereid ons voorstel nader toe te lichten.

Aanleiding
In de loop van 2014 hebben we de acceptatie van de OV-chipkaart op de buurtbuslijnen in de
concessie Achterhoek Rivierenland gefaseerd ingevoerd. Per 01 januari van dit jaar kunnen reizigers
bij alle buurtbussen gebruik maken van hun OV-chipkaart. De buurtbuschauffeurs beschikken hiertoe
over een hand-held validator die het mogelijk maakt om bij de chauffeur in- en uit te checken.
Daarmee is een einde gekomen aan een voortdurende ergernis van OV-chipkaarthouders en dan
met name de abonnementhouders, dat zij voor het gebruik van de buurtbus aparte wagenkaartjes
moesten aanschaffen. Daar waar mogelijk willen we de tariefstructuur voor de buurtbus aan laten
sluiten op die van de reguliere bussen. Dit met inachtneming van het bijzondere karakter van de
buurtbussen die draaien op de inspanning en betrokkenheid van vrijwilligers. Eenvoud en
werkbaarheid zijn daarom belangrijke randvoorwaarden geweest bij de uitwerking.
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Tariefvoorstel
Het meest kenmerkende aspect van de ritkaart voor de buurtbus is wel het hanteren van een ‘flatfare’. Dit in tegenstelling tot de reguliere bussen waar het tarief afhankelijk is gemaakt van de te
reizen afstand. Uit het overleg met de buurtbussen is gebleken dat zij veel waarde hechten aan de
handhaving van een flat-fare. Dit met het oog op de ‘ontsluitende rol’ van de buurtbussen welke
maakt dat de lijnvoering van de buurtbussen alles behalve gestrekt is. Een tarief dat afhankelijk is
van de afstand zou in de ogen van de buurtbusverenigingen daarom onrechtvaardig zijn en de
ritprijzen te veel doen stijgen. Een ‘flat-fare’ systeem is ook per definitie een eenvoudig systeem. In
ons voorstel wordt daarom vastgehouden aan het ‘flat-fare’ principe.
Over de hoogte van het tarief bestond snel overeenstemming dat deze niet meer ‘van deze tijd’ zijn
en dat met name de 10-rittenkaart reductietarief veel te laag geprijsd is. Juist met het oog op het ‘flatfare’ principe is het gerechtvaardigd een hoger tarief te vragen dat beter past bij de gemiddelde
afstand die wordt gereisd. In onderstaande tabel ziet u tot welke voorgestelde tarieven dit leidt.

enkele reis voltarief
enkele reis reductietarief
10-rittenkaart voltarief
10-rittenkaart reductietarief

2012
€ 1,90
€ 1,20
€ 14,10
€ 8,30

2013
€ 2,00
€ 1,30
€ 14,70
€ 8,60

2014
€ 2,00
€ 1,30
€ 14,70
€ 8,60

2015
€ 3,00
€ 1,50
€ 20,00
€ 13,00

Effecten voor de reiziger
Met behulp van een aantal grafieken maken we hierna zichtbaar wat de effecten zijn voor de diverse
reizigersgroepen. De reiziger die nu al gebruik maak van de OV-chipkaart merkt vanzelfsprekend
niets van deze tariefaanpassing.
In de grafiek hieronder is weergegeven welk tarief een reiziger betaald die tegen voltarief reist. Op
de horizontale as staat de reisafstand. De blauwe lijn geeft het huidige tarief (€ 2,00) weer van een
enkele reis voltarief. De rode lijn geeft het tarief weer na invoering van de voorgestelde
tariefaanpassing.
In de grafiek zien we dat deze
reiziger tot 15 km het
goedkoopste uit met de OVchipkaart (de rood gestippelde
lijn). Vanaf 9 kilometer is de
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reiziger duurder uit dan met het huidige kaartje en vanaf 16 kilometer kan de reiziger het beste een
ritkaart van het nieuwe tarief (€ 3,00) kopen.
De groene lijn geeft de prijs versus afstand aan voor een reiziger die een overstap heeft gemaakt
vanuit een andere bus of trein. Die reiziger betaald net opstaptarief niet en de lijn ligt in dat geval dus
ook beduidend lager. Deze reiziger is in alle gevallen het goedkoopste uit met een OV-chipkaart.
Hieronder dezelfde grafiek maar dan voor een reiziger die recht heeft op leeftijdskorting. Ook bij de
reductiegerechtigden wordt het nieuwe systeem duurder vanaf 9 kilometer. Vanaf 11 kilometer kan
het beste gebruik worden gemaakt van een papieren kaartje van het nieuwe tarief.

Voor scholieren geldt dat als
zij incidenteel reizen de grafiek
voor reizigers voltarief
aangehouden kan worden.
Indien de scholier (vrijwel)
dagelijks reist met de buurtbus
mogen we aannemen dat deze
reist met een 10-rittenkaart of
indien gereisd wordt met de
OV-chipkaart, met Altijd Korting
Scholier. In dat geval geeft
onderstaande grafiek neer wat
het effect van de tariefwijziging
is. We zien dat het omslagpunt
bij 10 kilometer ligt. Dus tot 10 kilometer is de scholier goedkoper uit met zijn OV-chipkaart en Altijd
Korting Scholier dan met de huidige 10-rittenkaart. Vanaf 10 kilometer wordt het duurder en vanaf 17
kilometer kan hij beter de OV-chipkaart in de zak houden en reizen met een 10-rittenkaart van het
nieuwe tarief.
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Samengevat zien we voor alle doelgroepen hetzelfde beeld: reizen op korte afstanden is altijd
goedkoper met de OV-chipkaart en bovendien goedkoper dan met de huidige ritkaart. Op de
langere afstanden zijn zowel de OV-chipkaart als de nieuwe ritkaarten duurder dan het huidige
kaartje. Bij lange reizen kan het lonen om een wagenkaartje te kopen. Als er sprake is van een
overstap is de OV-chipkaart eigenlijk altijd de goedkoopste optie.

Advies aan de reizger
We hebben hiervoor gezien dat de kosten van de reiziger niet alleen afhankelijk zijn van de gereisde
afstand maar ook van de keuze van het vervoerbewijs. Dat is voor de reiziger die met een reguliere
OV-bus of trein reist al jaren zo maar is voor de buurtbus reizigers relatief nieuw. Tot de introductie
van de OV-chipkaart in de loop van dit jaar was er maar één tarief beschikbaar. Daarom willen we de
reiziger graag helpen om het goedkoopste tarief te kunnen kiezen. Wij zijn van mening dat juist bij de
buurtbus de chauffeur daarin een belangrijke rol kan spelen. Het aantal reizigers is te overzien en
vaak gaat het om vaste klanten met vaste bestemmingen die men bij naam en toenaam kent. We
hebben daarom per buurtbuslijn een tabel gemaakt waarin in één oogopslag kan worden gezien
welk type vervoerbewijs het goedkoopste is. Met deze tabel kan de buurtbuschauffeur een reiziger
snel van een goed advies voorzien.
Een voorbeeld van zo’n tabel ziet u hieronder.

Vanzelfsprekend is het advies vrijblijvend en kunnen reizigers er geen rechten aan ontlenen.
Uiteindelijk blijft de reiziger zelf verantwoordelijk voor de keuze van zijn vervoerbewijs.
Wij vertrouwen erop u hiermee een goed voorstel te hebben gedaan. Uw advies zien wij met
belangstelling tegemoet.
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Met vriendelijke groet,
Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

Anne Hettinga,
Voorzitter Raad van Bestuur.
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