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Betreft: Advies over Km-tarief bus regio Arnhem Nijmegen 2016

Arnhem, 19 oktober 2015

Geachte heer De Gooijer,
Aan uw verzoek advies uit te brengen over het nieuwe kilometertarief bus 2016 in de concessie
Arnhem Nijmegen, welke u onder de naam Breng uitvoert, komt het ROCOV Gelderland gaarne
tegemoet.
In uw adviesaanvraag maakt u onderscheid tussen landelijke uniforme onderdelen van tarieven en
vervoerbewijzen enerzijds en het regionaal kilometertarief bus anderzijds. In ons advies houden we
deze indeling vast.
Landelijk uniforme onderdelen
De prijzen die de consument moet gaan betalen voor deze onderdelen, worden verhoogd met 1,2
procent conform het LTI. Advisering over deze landelijke reisproducten verloopt via het LOCOV en/of
de gezamenlijke ROCOV’s.
Regionaal kilometertarief bus
Op uw aanvraag voor goedkeuring van de verhoging van het regionale kilometertarief voor de bus in
2016, wil het ROCOV Gelderland dieper ingaan. U stelt voor, vanwege het compenseren van de
verminderde bijdrage via de SOV-kaart, een extra verhoging in te voeren van 0,008 euro (in de tekst
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door u abusievelijk 0,08 euro opgenomen; opsomming is wel correct). Op dit kilometertarief laat u de
verhoging conform LTI los.
Het nieuwe kilometertarief komt uit op 0,156 euro. Hiermee “verovert” Hermes met Breng wel een
plekje in de top drie van hoogste Km-tarieven (in de lijst met vergelijkbare regio’s). Of we daar met ons
allen gelukkig mee moeten zijn, is twijfelachtig. Het ROCOV Gelderland is dat zeker niet.
Ook al geeft u in uw analyse aan dat de betreffende reizigers in hoge mate ongevoelig zijn voor
prijsverhogingen, zijn wij bevreesd dat een al te grote verhoging gedurende meerdere jaren achter
elkaar, een averechts effect zullen hebben op het aantal reizigers en de omzet. De op saldo reizende
klanten zullen zich op een gegeven moment gaan realiseren dat het OV voor hen aanmerkelijk
duurder is dan het gebruik van de auto. Deze groep zal zeer waarschijnlijk afhaken, waardoor de
inkomsten voor de vervoerder eerder gaan dalen dan toenemen. Te grote prijsstijgingen leiden
ongetwijfeld tot negatieve geluiden in de pers. Dat is iets wat we met ons allen niet moeten willen. De
beeldvorming is toch al dat het openbaar vervoer “zo duur is”.
Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met de verhoging van het kilometertarief conform het LTI. Dat
houdt in een verhoging van 0,146 naar 0,148 euro.
Met de extra verhoging ter compensatie van de SOV-korting kan het ROCOV Gelderland echter niet
akkoord gaan.
Het ROCOV Gelderland is best gevoelig voor de onverwachte inkomstenderving als gevolg van de
“opgelegde verlaging” van de bijdrage uit de SOV-kaart door OCW. Wij zijn echter van mening dat
Hermes hiervoor in eerste instantie moet gaan heronderhandelen met het Ministerie van OCW
(opdrachtgever voor de SOV-kaarten) en de provincie Gelderland. Dit contract loopt buiten de
reguliere subsidiestromen vanuit de BDU. Deze bezuiniging moet niet op de reguliere reizigers die op
saldo reizen, verhaald worden.
Daarnaast kan Hermes, samen met andere vervoerders en concessieverleners op zoek gaan naar
andere inkomstenbronnen. Hierbij zou men een beroep kunnen doen op de onderwijsinstellingen en
lokale overheden (die baat hebben bij een goed openbaar vervoer voor de grote stromen studenten;
zij worden anders opgescheept met kosten voor realiseren extra auto- en fietsinfrastructuur).
Naast het verhogen van de inkomsten kan de vervoerder ook op zoek gaan naar mogelijkheden om
de kosten te reduceren, zonder in het voorzieningenniveau te snijden.
Nachtbussen
In 2016 wilt u de tarieven voor de nachtbussen verhogen. Ter verduidelijking zijn de oude en nieuwe
tarieven in onderstaande tabel naast elkaar gezet.
Kaartsoort
Lokaal Arnhem of Nijmegen
Schil 1
Schil 2
OV-chip laag tarief
OV-chip hoog tarief
*Bron: website Breng

Tarief 2015*
3,50
5,00
7,00
4,00
4,50

Tarief 2016
???
6,00
8,00
5,00
5,00

Verhoging
???
20%
14%
25%
11%

Uit uw voorstel kan geen duidelijkheid worden verkregen over het lokale tarief. Verdwijnt dat?
De voorgestelde tariefsverhogingen zijn fors; variërend van 11 tot 25 procent. Zelfs wanneer men in
gedachten neemt dat de tarieven in 2015 niet zijn verhoogd. Vanuit maatschappelijk oogpunt en
veiligheid is de nachtbus, met name voor het wat jongere uitgaanspubliek, een gewaardeerde
voorziening. De bekostiging van de nachtbussen gaat deels buiten de BDU, waardoor deze lijnen
grotendeels afhankelijk zijn van de bijdrage van de gebruikers. Bij tegenvallende opbrengsten zullen
zij meer moeten bijdragen. Het ROCOV Gelderland verwacht echter dat de sterke verhoging van de
tarieven zal leiden tot een afname van het aantal gebruikers. Een proces dat alleen maar als uitkomst
de opheffing van deze voorziening zal hebben.
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Het ROCOV Gelderland gaat dan ook niet akkoord met deze tariefaanpassing van de nachtbussen
en adviseert Hermes op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen voor de nachtbussen
(ROVG verkeersveiligheid; lokale overheden sociale veiligheid; uitgaansgelegenheden combiaanbiedingen). Het ROCOV Gelderland vindt een verhoging volgens de standaard toegepaste
percentages acceptabel (CPI van 2014 en 2015; samen ongeveer 5%) en adviseert Hermes de
prijzen van de losse kaartjes op ronde bedragen af te ronden. Voor het tarief op de OV-chipkaart
kunnen de normale verhogingen worden doorgevoerd.
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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