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Betreft: Reactie Maatregelen incomplete transacties OV-chipkaart

Arnhem, 8 februari 2016

Geachte heer Blanken,
Het ROCOV Gelderland ervaart de inhoud van uw bovengenoemde brief als zeer teleurstellend en
voldoet niet volledig aan onze vraagstelling.
De door u genoemde Pilot met enkelvoudig in- en uitchecken op het spoor (Connexxion / Valleilijn)
staat opgenomen in de lijst met landelijke maatregelen en wordt ook uit dien hoofde gefinancierd;
hopende komt er nog dit jaar zicht op deze pilot!
Het Kids Vrij abonnement (Arriva) voor Oost Nederland valt terecht onder het hoofdje van Regionale
invulling, maar is slechts in een deel van de provincie geldig (n.b. wij hebben reeds eerder hierover
vragen gesteld m.b.t. het niet geldig zijn hiervan bij Syntus Veluwe in tegenstelling tot Syntus
Overijssel!). U geeft in uw brief aan dat het gaat om 900 Kids Vrij abonnementen zonder vermelding
van de daarmee gemoeide kosten.
De overige informatie in uw brief maakt niet duidelijk welke maatregelen exact uit het budget zijn
gefinancierd, laat staan welk bedrag daarmee gemoeid is. Het aanvoeren van maatregelen in de
vindbaarheid van in- en uitcheckpalen op stations vindt het ROCOV Gelderland tot de reguliere taken
van de vervoerders / overheden behoren m.b.t. de dienstverlening aan de reiziger.
Op basis van de door u verstrekte informatie moeten wij helaas constateren dat er weinig gedaan is
met het beschikbare budget (n.b. afkomstig van de reizigers!!) om de reiziger een voordeel te gunnen
dan wel het reizen aantrekkelijker te maken.
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De inhoud van uw brief zullen wij inbrengen in zowel het landelijk overleg van ROCOV’s als in het
NOVB-CO, waar dit punt zeer nadrukkelijk op de agenda staat. Dit mede in het licht van het eerdaags
te starten onderzoek naar de vergeten checks out over 2014 / 2015.

Graag zien wij uw reactie 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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