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Geachte heer Van Luyn,
U heeft via een zeer beperkte campagne studenten de verplichting opgelegd op de trein in en uit te
checken, ook tijdens de periode van vrij reizen. Tijdens de besprekingen met de OVChipkaartwerkgroep van het ROCOV, de provincie, De Stadsregio en Syntus over de introductie van
de OV-Chipkaart, is ook gesproken over het aantal paaltjes op stations en de locatie van de paaltjes.
Er is destijds door het ROCOV duidelijk aangegeven dat het aantal paaltjes op stations voldoende zou
moeten zijn voor Reizen-op-Saldo. Wanneer meerdere groepen reizigers zouden moeten in- en
uitchecken zou het aantal paaltjes wellicht aangepast moeten worden.
NS heeft de verplichting gesteld dat studenten per 1 januari 2012 ook moeten in- en uitchecken. Door
de beperkte campagne van uw zijde, doen studenten dat nog niet zeer frequent bij uw treinen. De
verwachting is echter dat zij dat wel gaan doen per 1 januari, aangezien NS actief campagne voert dat
studenten moeten in- en uitchecken.
Het ROCOV heeft geconstateerd dat het aantal paaltjes op een aantal stations niet voldoende is nu
het verplicht wordt voor studenten om in- en uit te checken. Met name op stations waar grote groepen
(snel) overstappen is de incheckcapaciteit te klein. Het betreft in dit geval de stations van Zutphen
(met name spoor 1, zowel de A-zijde (sprinter Zutphen-Nijmegen) als de B-zijde (ZutphenWinterswijk) en Arnhem Velperpoort.
Het ROCOV heeft aan u de volgende vragen:
1.
2.
3.

Bent u bekend met de problemen op de genoemde stations en/of andere stations?
Deelt u de mening dat het aantal paaltjes verhoogd zou moeten worden?
Zijn er concrete plannen om het aantal paaltjes te verhogen, zo ja op welke termijn?

Uw paaltjes reageren langzamer, zijn minder gevoelig en maken een zachtere pieptoon dan de
paaltjes van de NS.
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4.
5.
6.

Herkent u de geconstateerde zaken rondom de Syntuspaaltjes?
In hoeverre wordt de snelheid en gevoeligheid van de Syntuspaaltjes aangepast zodat de
handelingscapaciteit wordt versneld?
In hoeverre wordt het geluidsniveau van de paaltjes verhoogd zodat het mogelijk wordt om inen uitchecken ‘op geluid’ in plaats van ‘op scherm’ te vernemen?

Gezien de korte termijn waarop alle studenten moeten gaan in- en uitchecken, zien wij uw
schriftelijke reactie graag binnen twee weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
De gegevens staan bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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