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Gouda, 28 oktober 2013.

betreft: advies tarieven 2014

Geachte heer Kleingeld,

Als vervolg op onze correspondentie van 20 juli en 21 en 28 augustus 2013 dankt RHM u
voor de nadere toelichtingen en bijlagen bij brief van 22 september 2013, waarin u nog
nader advies vraagt over een aantal aanvullingen en uitwerkingen m.b.t. de tarieven
2014.

RHM adviseert u de additionele verhoging van het km-tarief op basis van de
strippenkaartmonitor niet door te voeren.
Hoewel in de Bevindingen monitor prijseffecten (Hypercube, 18-04-2013) de voormalige
strippenkaartreiziger in ZHN 0,4% goedkoper uit is, zijn de gemiddelde tarieven voor
reizigers in ZHN wel met 4,9% gestegen. Dit sluit niet aan op de door de Commissie Kist
aangehouden bandbreedte van 3% ter zake, zodat de consument als compensatie eerder
een daling van de tarieven zou dienen te worden aangeboden. Inmiddels is ook de
opbrengstenmonitor (Uitwerking bevindingen opbrengstmonitor, Hypercube, 01-05-
2013) verschenen. Het beeld is hetzelfde als dat van de Bevindingen monitor
prijseffecten, zij het met iets lagere getallen. Maar ook het effect voor de gemiddelde
reiziger van 3,7% ligt boven de bandbreedte van 3°h, waarmee de gedachte tot
compensatiedaling blijft.

De vermindering van klachten over lijn 195/295 kan inderdaad wijzen op acceptatie door
de consument op de nieuwe situatie. Dit neemt niet weg u te adviseren alerter met
veranderingen in het aanbod van reisproducten op deze en andere provincie en
concessiegrensoverschrijdende lijnen te blijven omgaan dan tijdens de implementatiefase
van de concessie.
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Wat betreft lijn 45 vinden wij uw onvermogen, dat consumenten met Arriva
reisproducten op deze lijn niet kunnen inchecken op door Arriva gereden ritten, eigenlijk
onacceptabel. RHM adviseert u voor onderhavige uitzonderlijke situatie nadrukkelijk te
communiceren naar instappende niets vermoedende reizigers en in geval reizigers
onvermogen tonen, hen desnoods gratis ritten aan te bieden. Dit geldt ook de nieuwe
gemakskaarten die volgens de gekozen uitgangspunten niet op de door Arriva gereden
ritten van lijn 45 geldig zullen zijn.

Desondanks hopen wij met u dat de nadere aanscherping van de wagenverkoop op basis
van de vier uitgangspunten en maatstaf met vier gemakskaarten op groei en bevordering
van het Openbaar Vervoer in onze regio mag rekenen. Een huis aan huiscampagne zien
wij daartoe een goed middel, dat verwarringen beperkt en reizigers voorbereidt, indien
daarmee véâr de tariefsveranderingen wordt begonnen.

Met vriendelijke groet,

Het Algemeen Bestuur van de RHM,
Namens deze,
De secretaris,

Wiiî1 van de Wetering


