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Betreft: Advies OV tarieven en systeemkenmerken Regiotaxi Nieuw

Arnhem, 21 maart 2016

Geachte heer Pelsma,
Aan uw verzoek advies te geven over de door de provincie vast te stellen openbaar vervoertarieven
en bijbehorende systeemkenmerken van de nieuwe Regiotaxi in de regio Arnhem Nijmegen komt het
ROCOV Gelderland graag tegemoet. Deze regio bijt de spits af en de voorgestelde tarieven en
systeemkenmerken wil de provincie vanaf 1 januari 2017 ook in de andere Gelderse regio’s invoeren.
Vanaf die datum gelden dan in heel Gelderland dezelfde tarieven voor het OV-gebruik van Regiotaxi.
Van zones naar kilometers
De provincie stelt voor het huidige tariefsysteem op basis van zones in te ruilen voor een
kilometertarief. Argumentatie hiervoor is dat de tarieven voor het reguliere OV tegenwoordig ook op
kilometers zijn vastgesteld. Uitgangspunt bij deze omzetting is dat de totale OV-reizigersopbrengsten
van Regiotaxi gelijk dienen te blijven.
Er spelen tegelijkertijd enkele zaken die van invloed kunnen zijn op het gebruik van de Regiotaxi:
 Het is onduidelijk wat de gevolgen in het gebruik van Regiotaxi zijn door wijziging van zones
naar kilometers. Indien dit leidt tot een vermindering van het gebruik van Regiotaxi voor OVdoeleinden, met een verlaging van de reizigersinkomsten tot gevolg, dan mag dat o.i. niet
leiden tot extra tariefverhogingen om de reizigersopbrengsten op peil te houden.
 Een onzekere factor in het geheel komt voort uit het invoeren van het “dwingende OV-advies”
door gemeenten in de regio’s. Heeft dit een negatieve of juist positieve invloed op het gebruik
van de Regiotaxi en de reizigersopbrengsten?
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Advies: Het ROCOV Gelderland kan met de wijziging van zones naar kilometers akkoord gaan, maar
verbindt daar wel de voorwaarde aan dat gemiddeld gezien de gebruikers niet met een tariefverhoging
te maken gaan krijgen.
Omrekening van zones naar kilometers
U geeft in uw adviesaanvraag aan dat u het nieuwe kilometertarief wil baseren op een
geharmoniseerd tarief voor OV-reizigers met Regiotaxi van €2,15 per zone (voor de regio Arnhem
Nijmegen is het zonetarief momenteel €2,40). Een reis over 1 zone kost een gebruiker dan €4,30.
In het kilometertarievensysteem gaat u uit van een opstaptarief van €2,95 en een kilometertarief van
€0,46. Een analyse waarin de huidige en toekomstige tarieven met elkaar vergeleken worden laat zien
dat de gebruikers in de regio Arnhem Nijmegen goedkoper uit zijn dan met de huidige tarieven. In de
overige Gelderse regio’s echter krijgt een deel van de huidige gebruikers, met name zij die over
afstanden kleiner dan 12 km reizen, straks vaker te maken met grote tariefverhogingen (ten opzichte
van de huidige zonetarieven).
Advies: Het ROCOV Gelderland kan (vooralsnog) instemmen met het nieuwe kilometertarief.
Regiotaxi en Flexnet
Bij de besprekingen over de OV-visie en de Basismobiliteit wordt nadrukkelijk naar voren gebracht dat
Regiotaxi een rol is toebedeeld om in het toekomstige Openbaar Vervoer een deel van de
zogenaamde onderkant van het OV te gaan bedienen. Het gaat om een oplossing te bieden voor de
kleine vervoerstromen. Hiermee gaat Regiotaxi voor een klein deel van de reizigers als regulier OV
functioneren. Daarbij past naar de mening van het ROCOV alleen een tarief dat vergelijkbaar is met
de reguliere OV-tarieven. Ook zullen in de regiotaxivoertuigen die voor deze OV-functie worden
ingezet alle bestaande betaalwijzen mogelijk moeten zijn, dus ook OV-chipkaart en contante betaling.
Advies: het ROCOV Gelderland is van mening dat bij substitutie van de onderkant van het reguliere
OV door de nieuwe vorm van Regiotaxi het dan geldende kilometertarief voor het reguliere OV gaat
gelden. Tevens dienen alle betaalwijzen dan mogelijk te zijn.
Overige systeemkenmerken en discussie daarover in Achterhoek
Het ROCOV Gelderland is het met u eens dat in heel Gelderland de systeemkenmerken met elkaar in
overeenstemming dienen te zijn:
 Het ROCOV ondersteunt uw voornemen om de reisafstand waarop tegen gereduceerd tarief
gereisd mag worden vast te stellen op 25 kilometer.
 Hetzelfde geldt voor de maximale afstand van 40 kilometer waarmee gereisd mag worden per
Regiotaxi.
 Wat betreft de exploitatietijden gaat de voorkeur van het ROCOV uit naar:
- maandag t/m woensdag van 6.00 uur ’s ochtends tot 1.00 uur ’s nachts;
- donderdag en vrijdag van 6.00 uur ’s ochtends tot 2.00 uur ’s nachts;
- zaterdag van 7.00 uur ’s ochtends tot 2.00 uur ’s nachts;
- zondag van 8.00 uur ’s ochtends tot 1.00 uur ’s nachts.
 Het verkleinen van de tijdvensters rondom het tijdstip van vertrek ondersteunen we van harte.
 Hetzelfde geldt voor het verkorten van het aankomstvenster bij prioriteitsritten (van 20 naar 15
minuten en nooit te laat).
 Het ROCOV ziet geen meerwaarde in het verlengen van de vooraanmeldtijd voor
prioriteitsritten van 2 naar 3 uur.
 Wel is het ROCOV voorstander van het verhogen van de afstand naar 10 kilometer wanneer
een omrijdtijd mag oplopen van maximaal 15 minuten (<10 km) naar maximaal 30 minuten
(>10 km); zeker als ook OV-reizigers in het betreffende voertuig zitten.
Het ROCOV Gelderland gaat ervan uit dat het reizen per Regiotaxi Nieuw naar/van Duitsland onder
met nu vergelijkbare condities mogelijk blijft (passage hierover stond wel in het concept, maar niet
meer in de definitieve adviesaanvraag).
In de regiocontracten is vastgelegd dat de provincie de OV-tarieven voor de Regiotaxi blijft vaststellen.
Wel merken we op dat de regio’s en gemeenten meer verantwoordelijkheden hebben gekregen m.b.t.
(doelgroepen)vervoer. Wij gaan ervan uit dat in de gehele besluitvorming provincie, regio’s en
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gemeenten elkaar “blindelings” weten te vinden en alle aspecten goed met elkaar afstemmen, zodat
elke “partij” kan doen wat hij moet doen.

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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