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Geachte mw. de Bondt,

De drie Zuid-Hollandse ROCOV’s: ROCOV Hollands Midden (RHM), Reizigersoverleg
Drechtsteden, Albiasserwaard, Vijfheerenlanden (RODAV), Reizigersoverleg Hoeksche
Waard/Goeree-Overflakkee (RO-HWGO), hebben kennis genomen van de nota
Tarievenkader 2014 van de provincie en maken gebruik van de mogelijkheid om op de
inhoud te reageren. Wij hebben besloten om dit gezamenlijk te doen.

Vooraf
Eind 2013 werd voor “medio 2014” een Zuidvleugelproduct aangekondigd, dat zowel in
de concessies van de provincie als van de ‘Metropoolregio’ geldig zou zijn. Dit product
ontbreekt in de Nota. Wij vragen ons af waarom dit Zuidvleugelproduct er nog niet is. Nu
wordt voor juni 2015 een ‘overstapproduct’ aangekondigd. Dat betekent een extra jaar
extra kosten voor groepen reizigers, voor wie vââr de afschaffing van het NVB
(sterabonnement) een doorgaand reisproduct tussen huis en intercitystation
vanzelfsprekend was.
Dit speelt vooral in concessies waarin de streekbuslijnen aan de rand van Rotterdam
aantakken op het metronet (bijv. HWGO). Kocht men vroeger een doorgaand
abonnement (zelfs de strippenkaart was doorgaand geldig), nu geldt een Arriva-product
niet meer bij de RET. Velen betalen de metroreis vanaf Zuidplein (naar CS) of Spijkenisse
(naar CS of Schiedam), vaak onderdeel van het voor- of natransport naar de intercity,
“op saldo”.
Graag willen wij van u weten wanneer we het Zuidvleugelproduct tegemoet kunnen zien.
Dit product zou namelijk een enorme verbetering zijn voor de reizigers.

Daarnaast vragen wij ons af waarom deze Nota niet samen met de Stadsregio Rotterdam
en het Stadsgewest Haaglanden (de ‘Metropoolregio’) is ontwikkeld. De reis van
verreweg de meeste grensoverschrijdende reizigers gaat tussen provinciaal
concessiegebied en die regio’s.

Hieronder zullen wij ingaan op enkele aspecten uit de Nota. Daarbij baseren we ons op
de conceptversie van de nota gedateerd juli 2014. Over niet-vermelde punten hebben wij
geen opmerkingen.



1 Inleiding
De ROCOV’s kunnen over het algemeen instemmen met de uitgangspunten van het
Tarievenkader. Wij adviseren het (opnieuw) invoeren van tariefzones mogelijk te maken,
indien dit gewenst is voor sommige producten en dit ook zo te verwoorden in het
Tarievenkader.

De ROCOV’s vinden het, zoals bekend, niet acceptabel dat regionale kortingsproducten
bij overstap naar andere concessiegebieden tot problemen leiden.

De provincie zou in het landelijk overleg en in IPO verband moeten aandringen op een
eenvoudige betalingsprocedure, waaraan alle spoor- en wegvervoerders zich zouden
moeten conformeren.

(ad 1.2, Regionale producten) De ROCOV’s zijn er ook voor om de wildgroei van
producten terug te dringen. Er moet echter wel ruimte blijven om aan regionale
behoeften te kunnen voldoen.
Het is voor de reiziger belangrijk om ondersteund te worden in het kiezen van het juiste
product voor zijn behoefte. Daarvoor is het nodig een overzichtelijk productenpalet aan
te bieden, waarin ook concessiegrensoverschrijdende producten zijn opgenomen.

(ad 1.2, Landelijke menukaart) De ROCOV’s zullen bij eventuele voorstellen voor
mogelijke differentiatie tussen lokale, regionale en landelijke tarieven alert zijn op de
gevolgen.
De onderscheiding landelijk, regionaal en lokaal vervoer wordt verder niet gehanteerd in
het Tarievenkader, terwijl er toch sprake is van regionaal en lokaal vervoer. We
adviseren aan te geven hoe deze onderscheiding doorwerkt in de Tarievennota.

2 Uitgangspunten tarievenbeleid
(ad 2.1) De ROCOV’s zijn van mening dat de provincie (desnoods met inschakeling van
de naburige concessieverleners) een actieve rol moet nemen om de vervoerder te
stimuleren met collega-vervoerders uit buurconcessies te komen tot wederzijdse
acceptatie van elkaars producten, zowel in belangrijke overstaprelaties als bij
gezamenlijk geëxploiteerde lijnen. De opmerking, dat de vervoerder dit moet “proberen”
maar daarbij “afhankelijk” is “van de bereidwilligheid van de andere vervoerders” maakt
van het centraal gestelde “belang van de reiziger” een dode letter.
De ROCOV’s wijzen bijvoorbeeld op onbevredigende regelingen op lijn 45 (Den Haag
Leiden, PZH/Haaglanden, Arriva/Veolia) en 195 (Rotterdam-Utrecht, PZH/prv.Utrecht,
Arriva/Connexxion).
Graag horen we van u of en wanneer u in gesprek gaat met de naburige
concessieverleners en de vervoerders om dit op te lossen.

(ad 2.1) De R0C0V’s zijn verward over het gebruik van het woord toegankelijk in de
eerste volledige alinea op pagina 7. In deze samenhang is waarschijnlijk bedoeld
beschikbaar. Graag horen we van u, wat u voorstaat.

Wij attenderen er op dat er in het verleden is geëxperimenteerd met gratis 0V vervoer
voor bepaalde doelgroepen om het gebruik van 0V te promoten. We betreuren dat
hierover in de Nota verder niets wordt gemeld. Graag zien wij hier alsnog een passage
opgenomen dat het experimenteren met gratis 0V mogelijk maakt.

3 Kader tarieven en producten
(ad 3.1) De ROCDV’s kunnen instemmen met het uitgangspunt van gemiddelde
kostenneutraliteit bij nieuwe producten. M.b.t. de beperking van tariefschommelingen tot
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maximaal 1O°h merken wij op, dat dit in individuele gevallen nog altijd veel geld is. Wij
zullen deze limiet bij toekomstige adviesaanvragen niet uit het oog verliezen.

(ad 3.2 en 3.6) De ROCOV’s zijn in principe geen tegenstander van een degressief km
tarief, vooral op de lange lijnen buiten verstedelijkt gebied. Wij worden graag nader
geïnformeerd over de consequenties van een dergelijke ingreep.

(ad 3.3) Zoals bekend zijn de ROCOV’s van mening dat een afwijkend HOV-tarief alleen
aan de orde kan zijn als sprake is van een substantieel hogere kwaliteit t.o.v. het
reguliere DV. Bij een prijsverschil van 3O% moet meer aan de hand zijn dan het af en toe
overslaan van een halte. De ROCDV’s stemmen alleen in met een hoger HOV-tarief als
een alternatief tegen het standaardtarief beschikbaar is.

(ad 3.4) Wij zien voorstellen voor een leeftijdskorting voor 12- t/m 18-jarigen met
interesse tegemoet. Wij wijzen erop duidelijk te communiceren wanneer een product als
de ‘automatische’ korting geactiveerd moet worden bij een of andere automaat. Reizigers
in de leeftijdscategorie van 12- t/m 18-jarigen zijn zich dit niet altijd bewust, waardoor
bij het inchecken de korting niet toegekend wordt.

(ad 3.5) De ROCOV’s zien voorstellen voor een dalkorting met interesse tegemoet. Wij
zijn in principe geen voorstander van het hanteren van een middagspits, hoewel
uniformiteit met andere vervoerders ook belangrijk is. Dok hier de opmerking duidelijk te
communiceren indien er sprake is van een aparte / aanvullende procedure voor het
activeren van de ‘automatische’ korting bij een of andere automaat.

(ad 3.7) De ROCDV’s kunnen zich vinden in het uitgangspunt, dat het tarief op
buurtbussen gelijk is aan dat van het reguliere DV.

(ad 3.8) De ROCOV’s stemmen in met het uitgangspunt dat losse kaartjes een duidelijke
prijsverhouding met het tarief van de chipkaart moeten hebben. Graag gaan we met u in
gesprek over de grondslag die hierbij gehanteerd wordt.

(ad 3.9) De RDCOV’s vinden dat de uitgangspunten voor de tarifering van het
kleinschalig DV al met dit Tarievenkader moeten worden vastgesteld. Uitgangspunt moet
(net als bij de buurtbussen) zijn dat het tarief in principe gelijk is aan (en niet hoger is
dan) dat van het reguliere DV.

De reizigersoverleggen stellen een reactie op hun advies op prijs.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van RO DAy,
Namens het bestuur van RO HWGD,
Namens het bestuur van RHM,

WillerrTI van de Wetering
ambtelijk secretaris reizigersoverleggen RO DAy, RD HWGO, RHM
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