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Betreft: Advies over aangepast voorstel tarieven ritkaarten buurtbussen Syntus 2016

Arnhem, 23 november 2015

Geachte heer Oude Elberink,
Op 10 november j.l. hebt u bij het ROCOV Gelderland de bijgestelde aanvraag voor een advies over
nieuwe tarieven van de ritkaartjes op de buurtbussen ingediend. De aanpassing van de tarieven is
o.a. een gevolg van een negatief advies van het ROCOV. Grootste bezwaar vanuit het ROCOV was
dat er geen overleg met de buurtbusverenigingen had plaatsgevonden. Het nieuwe voorstel is wel met
hen besproken.
Uitgangspunten
In het voorgaande advies gaf het ROCOV aan de volgende uitgangspunten te hanteren, welke ook nu
de leidraad voor het vernieuwde advies zijn:
 De meerderheid van de buurtbusverenigingen accepteert 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.
 Houd rekening met het speciale karakter van de buurtbussen: vrijwilligers als chauffeur (geen
kosten); kleine voertuigen (lage exploitatiekosten); ontsluitende karakter van de lijnen (langere
routes en meer kilometers om zoveel mogelijk inwoners een verbinding te kunnen bieden).
Positieve bijstelling
In uw nieuwe voorstel is sprake van een gefaseerde verhoging van de tarieven gedurende een
periode van drie jaar. Het ROCOV is hier content mee (mede op basis van positieve signalen vanuit
de buurtbusverenigingen).
Ook stelt het ROCOV het op prijs dat Syntus een extra inspanning wil leveren om de reizigers goed te
informeren over de beste betaalmethode op de buurtbussen: Ritkaart of OV-chipkaart. Helaas missen
we een uitleg hoe u de chauffeurs in dit proces gaat “meenemen”.
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Onbesproken adviezen
Helaas gaat u niet in op het advies van het ROCOV voor een aangepast OV-chipkaart tarief op de
buurtbussen. Het voorstel was, mede gelet op het karakter van de buurtbussen en het
buurtbussysteem, deze vast te stellen op 2/3 van de reguliere km-tarieven. Dit lagere tarief biedt de
buurtbusverenigingen de mogelijkheid om via omwegen gebieden beter te ontsluiten. Wij verzoeken
Syntus dan ook hierop een reactie te geven.
Ook gaat u niet in op het advies om één of meer evaluaties te houden om de ontwikkelingen in het
gebruik van de buurtbussen en de inkomsten daaruit goed te volgen en waar nodig bij te sturen.
Hoewel het ROCOV Gelderland het niet ziet als een “koppelverkoop”, is een positief advies over het
gehele nieuwe tarievenhuis mede afhankelijk van de reactie van Syntus op de onbesproken adviezen.
Adviezen:
1. Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van de tarieven van
de ritkaartjes.
2. Gezien het karakter van de buurtbus, hanteer bij gebruik van de OV chipkaart 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. Betrek in de communicatiecampagne over de beste betaalmethode ook de chauffeurs van de
buurtbussen.
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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