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Betreft: Advies over tarieven ritkaarten buurtbussen Syntus 2016

Arnhem, 19 oktober 2015

Geachte heer Oude Elberink,

U heeft op 26 mei j.l. bij ROCOV Gelderland de aanvraag voor een advies over nieuwe tarieven van de
ritkaartjes op de buurtbussen ingediend. Deze aanvraag is destijds door het ROCOV Gelderland
aangehouden, omdat geen overleg over de aanpassingen was gevoerd met de buurtbusverenigingen.
Inmiddels heeft dat overleg plaatsgevonden en zijn de buurtbusverenigingen op de Veluwe
geïnformeerd over de plannen. Als gevolg van uw voorlichting heeft een groot aantal buurtbus
verenigingen sterk geprotesteerd tegen de door u voorgenomen verhogingen.
Enkele voorbeelden van ontvangen commentaar:
 De prijs van een rit over een afstand die de meeste reizigers afleggen wordt bij sommige
buurtbusverenigingen zeer veel duurder bij betaling met de OV chipkaart. Daar
wagenverkoop ook sterk in prijs toeneemt, gaan de meeste reizigers flink meer betalen.
 De buurtbusverenigingen verwachten niet dat een groot aantal reizigers op de buurtbus met
een OV chipkaart gaan reizen.
 Een aantal buurtbus verenigingen hebben een relatief korte route (minder dan 10 km).
Reizen met de OV chipkaart is weliswaar goedkoper maar wanneer de meerderheid kaartjes
koopt dan is hier ook sprake van een flinke tariefstijging.
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De buurtbus verenigingen schatten in dat veruit de meeste reizigers NIET overstappen op
regulier OV, dus GEEN voordeel instaptarief bij overstappen.
Het 65+ kaartje is niet geldig; na introductie van de OV chipkaart op de buurtbus is het zeer
vreemd dat het 65+ kaartje niet geldig is op de buurtbus. 65+'ers die zonder OV chipkaart
reizen, krijgen dus een fikse verhoging.
Deze tariefverhogingen zijn een slechte motivatie voor de chauffeurs. Zij doen hun “werk”
belangeloos en vinden de prijsstijging van de kaartjes wagenverkoop onterecht.
De factor vrijwilligerswerk zou in de tarieven zichtbaar blijven. De vrijwilliger ziet het huidige
voorstel als “nagenoeg gelijkgetrokken met de commerciële buslijnen”.

Conclusie: Er heerst veel onrust wat zeer nadelig is voor het product buurtbus.
In uw aanvraag geeft u aan dat uw voorstel is afgestemd met het voorstel van Arriva. Op zich klopt
dit, echter Arriva heeft het tarievenhuis voor de buurtbus uitgebreid afgestemd met de buurtbus
verenigingen. In Rivierenland en de Achterhoek lag een nagenoeg algemeen gedragen voorstel.
Gezien het aantal protesten van de buurtbusverenigingen op de Veluwe kunnen we zeker niet
spreken van consensus.
Uitgangspunten
Het ROCOV hanteert de volgende uitgangspunten:
 De buurtbusverenigingen accepteren uw tariefvoorstellen (consensus).
 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 het reizen met de
OV-chipkaart.
Karakter buurtbuslijnen
De buurtbus heeft als bijzondere eigenschap 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. Met
name op de Veluwe is dit het geval. Dit heeft zijn weerslag op de kosten per rit die met de OVchipkaart worden gemaakt.
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 zal ontstaan, absoluut noodzakelijk.
Adviezen:
1. Primair: zorg dat de buurtbusverenigingen instemmen met uw voorstellen. Zolang aan deze
voorwaarde NIET voldaan wordt, schort invoering van nieuwe tarieven op!
2. 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.
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. Pas de prijzen van de ritkaarten gefaseerd aan, afhankelijk van het gebruik van de OV
chipkaart in de buurtbus.
5. Zet een duidelijke communicatiecampagne op om de veranderingen aan de reizigers
kenbaar te maken.
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Tot slot doen wij een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen / wijzigingen bijtijds te
communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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