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Geachte heer Meijdam,
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio dankt u hartelijk voor het opstellen van het rapport van uw
commissie Advies Permanente Structuur en Dubbel opstaptarief in de treinrailketen. Eveneens
danken wij uw commissie – en in het bijzonder de heer T. Kaper – voor de mondelinge toelichting op
het rapport in onze vergadering van 15 september 2011.
Wij hebben uw rapport bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat wij uw aanbevelingen in grote
lijnen kunnen onderschrijven. De aanbevelingen zullen leiden tot een gebruiksvriendelijkere OVchipkaart, waar de reiziger veel baat bij zal hebben.
Overstap- en instaptarief
Wij vinden echter dat we uw aanbevelingen op één punt niet kunnen onderschrijven. U pleit namelijk
voor het eenmalig berekenen van het opstaptarief voor de gehele railketen. Hiermee krijgt de reiziger
die van de ene spoorvervoerder op de andere overstapt een voordeel ten opzichte van de huidige
situatie. Het dubbel te betalen instaptarief wordt hiermee verplaatst van een overstap van
spoorvervoerder op spoorvervoerder naar overstap trein op bus. Voor reizigers die gebruikmaken van
regionale trein en bus ontstaat hierdoor een nadeel ten opzichte van de huidige situatie. In veel
gebieden zoals in de Achterhoek zijn trein en bus perfect op elkaar afgestemd en is een overstap
tussen trein en bus vaak onvermijdelijk om de reis voort te kunnen zetten. Deze reizigers moeten
volgens uw aanbeveling een dubbel opstaptarief betalen, waar dit tot voor kort niet het geval was..
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio pleit daarom voor één opstaptarief voor de gehele reisketen.
Hierdoor hoeft – los van de vervoersvorm – slechts eenmaal het opstaptarief te worden betaald. Wij
denken dat het openbaar vervoer hierdoor een stuk aantrekkelijker wordt voor de (keten)reiziger.
Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit advies nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
De gegevens staan bovenaan dit advies.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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