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Arnhem, 27 augustus 2010
Geacht college,
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft kennis genomen van uw voorgenomen besluit met
betrekking tot het uitschakelen van het NVB en de definitieve invoering van de OV-Chipkaart in het
regionale OV binnen de Provincie Gelderland per 18 november 2010. Zoals in diverse eerdere
adviezen is vermeld staat het ROCOV, gezien de enorme potentie die de OV-Chipkaart heeft, in
principe positief tegenover de invoering ervan. Onze drijfveer blijft nog steeds om, samen met u en de
vervoerders, de introductie van de OV-Chipkaart in de provincie Gelderland tot een succes te maken.
Desondanks zijn wij van mening dat de datum van 18 november 2010 om tot definitieve uitschakeling
van het NVB over te gaan te vroeg is. Reden hiervoor is dat wij constateren dat nog vele problemen
onopgelost zijn en dat nog niet aan alle eisen die de minister heeft gesteld om tot uitschakeling van
het NVB over te gaan is voldaan. Ondanks alle beloften, toezeggingen en ons vertrouwen in de door u
genomen en nog te nemen maatregelen, blijft de definitieve invoering van de OV-Chipkaart een
“lerende”. Het ROCOV blijft van mening dat de situatie die ontstaat na het uitzetten van het NVB qua
duidelijkheid en transparantie voor de reiziger nog veel te wensen overlaat.
Reactie ROCOV op uw brief van 28 juli 2010
Het ROCOV heeft kennis genomen van uw brief van 28 juli 2010 met kenmerk 2010-010966. Hieruit
komt naar voren dat u, op de door ons aangedragen 45 punten overwegend negatief heeft gereageerd
en daarmee geen concrete maatregelen neemt om de problemen op te lossen. Hieronder staan een
aantal voorbeelden die nog steeds niet afdoende zijn geregeld:
1. Volgens de website OV-chipkaart.nl zijn er nog steeds geen automaten aanwezig in plaatsen
zoals Lobith, Tolkamer, Bemmel, Heteren, Driel, Oosterhout en Ewijk;
2. Er is geen mogelijkheid om saldo op te halen na storting via het internet als de winkel dicht is
en/of in de bus wanneer deze na storten niet in de garage geweest is;
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3. Er wordt veel verwezen naar “anderen” terwijl ons inziens de decentrale overheid
eindverantwoordelijke is, o.a. wat betreft communicatie ten aanzien van gebruik, restitutie,
foutprocedures en dergelijke;
4. Er zijn weinig locaties voor het deblokkeren van de OV-Chipkaart en het oplossen van
problemen;
5. Voor mensen met een visuele beperking wordt er gestreefd naar een “pragmatische
oplossing.” Dit wekt geen vertrouwen dat er voor deze kwetsbare groep tijdig iets beschikbaar
is. Soortgelijks geldt dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking;
6. Het saldo op de OV-Chipkaart en de gemaakte reizen zijn lastig te controleren;
7. De OV-Chipkaart werkt niet goed bij concessiegrensoverschrijdende lijnen;
8. Er is geen éénduidige invulling van het dalurenproduct;
9. Mensen die buiten Nederland wonen kunnen moeilijk een P-kaart aanschaffen (o.a.
Nederlands staatsburgers die in grensgebieden wonen);
10. Eén (logisch) loket waar “alles” geregeld kan worden ontbreekt;
11. De tariefinformatie is nog niet beschikbaar, volledig en betrouwbaar (o.a. via OV9292 en op
papier);
12. Contant betalen is op grote schaal niet mogelijk;
13. Het chipkaartsysteem is nog steeds niet overal operationeel (bv. bij inhuurmaterieel en
touringcars, en ook o.a. bij de boulevardexpres Harderwijk).
OV-chipkaart en het regionale spoor
Naast de hierboven genoemde punten is het voor het ROCOV onverteerbaar dat er op het regionale
spoor voorlopig niet gereisd kan worden met de OV-Chipkaart. Dit regionale spoor is de ruggengraat
van het OV in de Achterhoek en Rivierenland. De door u gesuggereerde eventuele tussenoplossingen
leiden naar onze mening alleen maar tot onbegrip en irritatie bij de reiziger.
Niet aan alle eisen voldaan
Het ROCOV vindt eveneens dat niet aan alle eisen van de minister van V&W aangaande het uitzetten
van het NVB is voldaan. De eis dat de OV-Chipkaart operationeel en stabiel moet zijn is in dit
specifieke geval zeer discutabel te noemen. Op 12 december a.s. (dus ruim 3 weken na het uitzetten
van het NVB) vinden er in de Achterhoek, Rivierenland en op de Veluwe concessiewisselingen plaats.
De nieuwe vervoerders kunnen dan onmogelijk aangetoond hebben dat zij in een nieuw gebied met
nieuw materieel voldoende kwaliteit kunnen leveren om het reizen met de OV-chipkaart probleemloos
te laten verlopen. Daarnaast wordt niet voldaan aan eis 5 namelijk dat abonnementhouders een
(vervangend) product op de OV-Chipkaart hebben als het NVB wordt uitgeschakeld.
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Incidentele reiziger
Wat de tarieven betreft is uitgegaan dat deze gemiddeld neutraal blijven. Dat betekent wel dat de
incidentele reiziger duur uit is. Deze moet eerst een OV-Chipkaart aanschaffen a € 7,50 en het
dalurentarief is voor deze reiziger niet interessant vanwege de extra kosten. Hij/zij zal veroordeeld
worden tot het kopen van een duur RIT-kaartje. De incidentele reiziger zal dus nooit echt een klant
van het OV worden. Zeker voor een gebied als Gelderland is dat een slechte zaak. Ook het gebruik
door toeristen van het openbaar vervoer zal hierdoor zeker niet bevorderd worden.
Pijnpunten oplossen
Uw nadruk op een constructieve samenwerking binnen Oost-Nederland hebben wij altijd van harte
toegejuicht. Grensoverschrijdend OV heeft altijd onze warme belangstelling gehad. De kracht van
deze unieke samenwerking zou volgens het ROCOV gebundeld moeten worden om de Rijksoverheid
te dwingen nu eindelijk die pijnpunten op te lossen die op decentraal niveau tot veel ongenoegen
leiden bij de reiziger. Naar de mening van het ROCOV is het niet voldoende om de pijnpunten scherp
te blijven volgen. Dat doet u reeds enige tijd zonder voldoende resultaat. Door het uitzetten van het
NVB voorlopig uit te stellen geeft u als decentrale overheden van Oost-Nederland een sterk signaal
aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Conclusie
Al met al concludeert het ROCOV dat het NVB pas kan worden uitgezet binnen de Provincie
Gelderland en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen wanneer aan alle eisen van de minister is voldaan,
het voor de reiziger duidelijk en transparant is hoe de situatie zal zijn na het uitzetten van het NVB, de
huidige reeds bekende problemen zijn opgelost en er procedures zijn ontwikkeld om nieuwe
opduikende problemen onmiddellijk op te lossen.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Uw schriftelijke reactie zien wij graag binnen vier weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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