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openbaar vervoer tarieven en systeemkenmerken Regiotaxi Nieuw
Frequentieverdeling reisafstanden

De komende maanden zullen –in de aanloop van de overgang van Regiotaxi Gelderland naar de
regio’s- een aantal besluiten genomen moeten worden om dit procedureel goed te laten verlopen. De
nadruk ligt hierbij in deze notitie op het vaststellen van de tarieven van de niet voor Wmo geïndiceerde
reizigers alsmede op de systeemkenmerken. Omdat volgens planning in september 2016 het nieuwe
systeem in de regio Arnhem Nijmegen ingevoerd zal worden ligt de nadruk op de situatie voor deze
regio. De tarieven die vastgesteld worden zullen in principe ook gelden voor de andere regio’s.
Wanneer specifieke afwijkende systeemkenmerken voor de andere regio’s bedacht zijn bij of na de
invoering van het nieuwe systeem op 1 januari 2017 zullen deze separaat in besluitvorming worden
gebracht. Aan het eind van deze notitie is ter indicatie een overzicht gegeven van de afwijkende
systeemkenmerken waaraan in de regio Achterhoek op dit moment wordt gedacht.
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de regio’s, waarin de overgang van
Regiotaxi Gelderland naar de regio’s is geregeld, is bepaald dat de huidige tarieven en de overige
systeemkenmerken van het huidige systeem het uitgangspunt zijn.
Reizigerstarieven OV reizigers bij Regiotaxi Nieuw
Bij de overgang naar het nieuwe systeem is het de bedoeling om meteen over te gaan van de huidige
zone als basis voor de tarieven op de kilometer, net als bij het openbaar vervoer al een aantal jaren
geleden is gebeurd. Ook voor de nieuwe tarieven geldt dat de huidige tarieven van Regiotaxi
Gelderland het uitgangspunt zijn. Deze tarieven zijn:
 € 2,- per zone indien er geen sprake is van een geschikt alternatief met het huidige openbaar
vervoer
 € 4,- per zone als er wel zo’n alternatief beschikbaar is (prijs zodanig dat er geen
overheidsbijdrage wordt gegeven).
Om te bepalen of er een geschikt alternatief is worden de volgende criteria gehanteerd:
 Max 10 minuten lopen naar de halte
 Max 10 minuten lopen vanaf de halte om de bestemming te bereiken
 Max 1 overstap
 Max 15 minuten langere reistijd bij korte verplaatsingen (1 en 2 zones); max 30 minuten langere
reistijd bij langere verplaatsingen (meer dan 2 zones). Hierbij wordt de reistijd in het openbaar
vervoertuig bedoeld in vergelijking met de rechtstreekse rijtijd in de taxi.
Bij de Stadsregiotaxi wordt nog geen zgn verplichtend openbaar vervoeradvies gegeven. Er wordt een
tarief gehanteerd van € 2,30, ongeacht dus of er alternatief openbaar vervoer beschikbaar is. Omdat
met ingang van het nieuwe systeem ook in de regio Arnhem Nijmegen het verplichte ov advies wordt
gehanteerd ligt het voor de hand dat ook daar de tarieven worden gedifferentieerd.
Achtergrond van de overgang van de zone als rekeneenheid op de kilometer is vooral dat het
tariefsysteem eerlijker wordt voor de reizigers. Ze betalen voor vergelijkbare reisafstanden
vergelijkbare tarieven. In de huidige situatie verschillen de zonegroottes nogal. Een tweede
belangrijke reden is dat de tarieven van Regiotaxi Nieuw net als nu gekoppeld zijn aan de openbaar
vervoertarieven. Hanteren van dezelfde rekeneenheid maakt de vergelijking inzichtelijker. De derde
reden tenslotte is dat er naar gestreefd wordt ooit in de toekomst ook voor alternatieve systemen
hetzelfde betaalmiddel te hanteren.
De overstap van zone naar kilometer zal bij de Regiotaxi, net als bij het reguliere openbaar vervoer
gevoelig liggen. Een gedeelte van de reizigers zal erop vooruitgaan (die horen we natuurlijk niet) en

een aantal zal meer moeten gaan betalen (en ongetwijfeld lawaai maken). Maar net als bij het
openbaar vervoer zullen we dit ook wel weer overleven ;-)
Zoals gezegd zijn de huidige tarieven uitgangspunt. Bij de overgang van zone naar kilometer hebben
we dit uitgangspunt op de volgende manieren vertaald:
 De totale ov reizigersopbrengsten blijven gelijk.
 De tarieven van de regiotaxi in de regio Arnhem Nijmegen en de rest van Gelderland worden
geharmoniseerd.
 De verhouding tussen opstap- en kilometertarief bij Regiotaxi Nieuw is vergelijkbaar met die
verhouding bij het reguliere openbaar vervoer (€ 0,89 opstap en € 0,14 km).
 Er is een redelijke spreiding van de effecten over de groep ov reizigers.
 De huidige criteria van het openbaar vervoeradvies worden ook verplicht gesteld voor de ov
reizigers in de regio Arnhem Nijmegen, met dien verstande dat de grens van 2 zones voor de
overgang van de 15 minuten extra reistijd naar 30 minuten –gelet op de gemiddelde
reisafstanden- vertaald wordt in een afstand van 8 kilometer.
Al met al leidt dit tot het volgende tariefvoorstel voor de groep OV reizigers met Regiotaxi Nieuw::
 Referentie is het geharmoniseerde tarief voor OV reizigers met Regiotaxi van € 2,15 per zone
en het op het reguliere openbaar vervoer gebaseerde tarief voor Wmo’ers van € 0,65. De
argumentatie om tot dit geharmoniseerde tarief te komen is als volgt:
o het OV-tarief van Regiotaxi Gelderland is de afgelopen vijf jaar niet geïndexeerd; dit
rechtvaardigt een beperkte verhoging;
o in de regio Arnhem-Nijmegen wordt het OV-advies ingevoerd; dit rechtvaardigt een
beperkte verlaging;
o door de harmonisatie van de tarieven gelden in heel Gelderland hetzelfde
tariefsysteem en –niveau.
Het voorgestelde tarief zal opnieuw onderwerp van gesprek worden wanneer de invulling van
de OV visie tot een aanzienlijke verschraling van het openbaar vervoer zal leiden. Bij de
bepaling van het tarief zal ook de aanwezigheid van alternatieve collectieve vervoerssystemen
een rol spelen.
 Uitgaande van dezelfde verhouding tussen beide tarieven als in de huidige situatie komen we
uit op:
o een opstaptarief van € 2,95 en een kilometertarief van € 0,46 als er geen openbaar
vervoeralternatief is;
o een opstaptarief van € 5,50 en een kilometertarief van € 0,86 per km indien er wel een
alternatief is. (Indien overeenkomstig met de gemiddelde uitkomst van de
aanbestedingen).
Overige systeemkenmerken
De meeste regiotaxisystemen in Nederland hanteren nagenoeg dezelfde systeemkenmerken.
Hetzelfde geldt voor Regiotaxi Gelderland en de Stadsregiotaxi, al zijn er wel een paar kleinere
verschillen, waarover een besluit moet worden genomen:
 Maximale reisafstand voor vervoer tegen gereduceerd tarief
Regiotaxi Gelderland hanteert een maximale reisafstand van 5 zones voor het reizen met
gereduceerd tarief. Hierboven geldt het commerciële tarief dat de vervoerder zelf mag
vaststellen. De Stadsregiotaxi hanteert voor de OV reizigers 4 zones voor deze afstand. Het ligt
voor de hand deze afstand in heel Gelderland gelijk te trekken naar 5 zones en in het
kilometersysteem op 25 kilometer. In de bijlage is een frequentieverdeling van de ov ritten in
Regiotaxi Gelderland weergegeven, waaruit blijkt dat slechts weinig mensen langer dan 25
kilometer reizen en van het commerciële tarief gebruik maken.
 Maximale reisafstand waarmee met Regiotaxi nieuw gereisd kan worden
Regiotaxi Gelderland hanteert een afstand van 10 zones waarover gereisd kan worden. Na de 5
zones tegen gereduceerd tarief gaat de rest tegen het door de vervoerder aan te geven
commerciële tarief. Overgang van de zone op de kilometer betekent dat de maximale afstand
waarmee met Regiotaxi nieuw gereisd kan worden 40 km bedraagt.
 Exploitatietijden
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Regiotaxi Gelderland rijdt de hele week tussen 6u en 1u ’s nachts. De Stadsregiotaxi hanteert
op vrijdag en zaterdag een exploitatietijd van 8u tot 2u ’s nachts. De overige weekdagen
stoppen de taxi’s om 12u ’s nachts met rijden. Gelet op de functie die Regiotaxi Nieuw in het
totale vervoerssysteem speelt is er alle aanleiding om het systeem –in ieder geval voor de
openbaar vervoerreizigers- om 6 uur te laten starten. Voorgesteld wordt de exploitatietijden van
regiotaxi Gelderland in de hele provincie te hanteren.
Ter indicatie: afwijkende systeemkenmerken ter discussie in de regio Achterhoek
In de verschillende regio’s wordt volop nagedacht over de te hanteren systeemkenmerken. Regiotaxi
Gelderland is conform de bestuursovereenkomst uitgangspunt en referentie. De verwachting is dat –
zeker op termijn- de systeemkenmerken een vruchtbare voedingsbodem zullen zijn voor mooie
bespiegelingen.
Zoals het er nu voorstaat denkt de regio Achterhoek over de volgende afwijkingen:
 Maximale afstand voor reizen tegen gereduceerd tarief van 20 km ipv 25 kilometer
 Nieuw is dat de regiecentrale optioneel een tijd vast kan leggen binnen het tijdsvenster van de
door de reiziger gewenste vertrektijd. Wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt wordt het
tijdsvenster verkleind naar 5 minuten rond deze vastgelegde vertrektijd.
 Prioriteitsritten mogen uiterlijk 15 minuten te vroeg aankomen en nooit te laat. Is nu 20 minuten
en nooit te laat.
 De vooraanmeldtijd voor een prioriteitsrit wordt 3 uur ipv de huidige 2 uur.
 Als grens voor de over gang van de max 15 minuten omrijtijd naar 30 minuten wordt op 10 km
gelegd ipv de hierboven genoemde 8 kilometer.
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