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Geachte heer Oude Elberink,
Op 4 juni 2015 heeft ROCOV Gelderland uw adviesaanvraag over een drietal (nieuwe) OV-producten
en inzet Syntus-App ontvangen, samen met uw aanvraag over aanpassing van de tarieven van de
ritkaarten voor de buurtbussen. De brief is gedateerd op 24 april 2015. Het is voor ons niet duidelijk of
deze brief bij het secretariaat is blijven liggen of dat deze door u later is verzonden. De aanvraag heeft
daarmee mogelijk vertraging opgelopen. Mocht de oorzaak daarvoor bij ROCOV Gelderland liggen,
dan bieden wij u daarvoor onze verontschuldigingen aan.
Uw aanvraag is tijdens de vergadering van 18 juni aan de orde geweest. In deze brief brengen wij ons
advies uit.
Het gaat om de volgende aanpassingen en producten:
1. Altijd Korting Scholier (AKS) (aanpassing)
2. Syntus dag dalkaart
3. Groepsreisbrief voor volwassenen.
4. Syntus-App (aanpassing)
Ad 1. Aanpassing Altijd Korting Scholier
In uw brief geeft u aan uw voorstel Altijd Korting Scholier te hebben afgestemd met het eerder door
Arriva opgestelde voorstel. De verlaging van de korting van 45% naar 40% voor zowel jaarkaart als
maandabonnementen maakt daar onderdeel vanuit, waarmee het ROCOV akkoord kan gaan
ingaande 1 augustus 2015.
Om uw aanvraag op gelijke manier te behandelen als die van Arriva, wenst ROCOV Gelderland ook
hier de handhaving van de provinciale bijdrage in de aanschafkosten van € 75,00 voor de jaarvariant
(cash back actie). Verdwijnt deze bijdrage dan zorgt de verlaagde korting voor een ongewenst
prijsopdrijvend effect.
Advies: Akkoord met het nieuwe kortingspercentage per 1 augustus 2015 onder voorwaarde
dat de provincie Gelderland een bijdrage van € 75,00 per verkocht jaarabonnement verstrekt.
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Ad 2. Syntus dag dalkaart
Hoewel ROCOV Gelderland geen voorstander is van een ongebreidelde vloed aan kaartsoorten, zien
we de dag dalkaart als een interessante aanvulling op het bestaande kaartassortiment voor reizigers
die buiten de spitstijden kunnen reizen. Uit uw voorstel maken wij op dat de doelgroep echter beperkt
blijft tot hotelbezoekers of inzet bij speciale gelegenheden. Hieruit concluderen wij dat deze kaart niet
breed ingezet gaat worden, terwijl het voor een brede groep reizigers interessant is. ROCOV
Gelderland is dan ook voorstander van een dag dalkaart waar iedereen wat aan heeft. Hiermee kan
tevens de bezetting van de bussen en treinen tijdens de daltijden worden verhoogd. Daarnaast zijn wij
er voorstander van dat de kaart ook verkrijgbaar is bij de chauffeur, ook al brengt dat extra
handelingen voor hem teweeg.
Advies: akkoord met invoering van de dag dalkaart; zorg er voor dat deze kaart breed
afgenomen kan worden en verkrijgbaar is in de bus.
Ad3. Groepsticket voor volwassenen
Dit is een uitbreiding van de doelgroepen voor het reeds eerder ingevoerde groepsticket. ROCOV
Gelderland kan hiermee akkoord gaan. Uit uw brief valt op te maken dat het groepsticket alleen via de
Syntus-App verkrijgbaar is. Hoewel het gebruik van smartphones in Nederland wijd verbreid is, zijn er
toch groepen reizigers die hiermee uitgesloten zouden kunnen worden voor aanschaf van het
groepsticket. Het groepsticket dient dan ook via de site verkrijgbaar te zijn.
Daarnaast heeft ROCOV Gelderland enkele vragen:
1. Syntus gaat geen extra materieel inzetten. Hoe voorkomt Syntus dat, als er zich een grote
groep aandient en de capaciteit van de bus te klein is (al vol of klein voertuig of als Kolibrie) er
reizigers moeten blijven staan?
2. Er komt geen groepsticket voor 13 tot 18 jarigen. Hiermee wordt een grote groep uitgesloten.
Zouden deze niet onder strikte voorwaarden, zoals begeleiding, alsnog in aanmerking kunnen
komen?
3. Is het mogelijk dat er voor gemengde groepen, zoals families met opa’s, oma’s kinderen en
kleinkinderen, een variant komt?
Advies: akkoord met invoering van het groepsticket voor volwassenen; verkrijgbaarheid
verruimen middels de website. Zorg er voor dat de kaart voor alle leeftijdsgroepen inzetbaar is.
Voorkom dat groepen zich aanmelden voor voertuigen die over een te kleine capaciteit
beschikken.
Ad4. Syntus-App: producten algemeen
ROCOV Gelderland is overtuigd van de wederzijdse voordelen van het inzetten van de smartphone
voor het reizen met het OV, zowel voor de reiziger als voor de vervoerder. We juichen het dan ook toe
dat de verkrijgbaarheid van bestaande vervoerbewijzen die zich daarvoor lenen als actiematige tickets
via de smartphone mogelijk wordt. Wel gaan we er daarbij vanuit dat de verkrijgbaarheid via de
website, maar ook via loket gehandhaafd blijft, om zo elke reiziger op gelijke mate toegang te geven
tot het totale kaartassortiment. Zo worden geen reizigers uitgesloten.
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Landelijk is er een ontwikkeling om de smartphone als alternatief voor de OV-chipkaart te kunnen
gebruiken . Echter, een App speciaal voor Syntus, geeft geen mogelijkheden de App in niet-Syntus
concessies te gebruiken. Vandaar dat ROCOV Gelderland voorstander is van landelijke producten en
meer uniformiteit.
Advies: uitbreiding verkrijgbaarheid vervoerbewijzen via de Syntus-App, maar gelijktijdig
handhaven verkrijgbaarheid via de bestaande kanalen; maak werk van meer uniformiteit bij het
gebruik van App’s in het openbaar vervoer
Daarnaast adviseren wij Syntus om een duidelijke communicatiecampagne op te zetten om deze
veranderingen, nieuwe reisproducten en uitbreiding toepasbaarheid van de Syntus-App aan het
(reizende) publiek kenbaar te maken.
Advies: opzetten communicatiecampagne
Wij zien uw schriftelijke reactie graag uiterlijk binnen vier weken na verzending van deze adviesbrief
tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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