
•*. ROCOV
«•* HOLLANDS
•$• MIDDEN

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.
t.a.v. de heer A. Hettinga
Postbus 626
8440 AP HEERENVEEN

Gouda, 21 oktober 2014.

Betreft: advies tarieven 2015
Uw referentie: 14 -173
CC: de heer T. Verhaar, provincie Zuid-Holland

Geachte Heer Hettinga,

RHM heeft uw verzoek van 7 augustus jI. te adviseren over het tarievenvoorstel voor de
concessie Zuid-Holland Noord 2015 in goede orde ontvangen en dankt u voor de met
zorg opgezette aanvraag op basis van uw meest recente inzichten en de bestede tijd in
onze richting door de ontwikkelmanager voor Zuid-Holland Machiel Kleingeld aan:

o toelichting op voornoemde brief in onze vergadering van 28 augustus jI.,
o de Beantwoording reactie RHM op tariefaanvraag 2015 gedateerd 18 september

2014 (door ons ontvangen 22 september jI.) over twintig vragen uit ons
conceptadvies-2 d.d. 28 augustus jI., waarin meegenomen de reactie van de drie
Zuid-Hollandse ROCOV’s van 25 augustus 2014 aan Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland op de nota Tarievenkader 2014,

o het zeer constructieve overleg met onze werkgroep Tarieven op 23 september jI.
o het herzien van de hierboven genoemde Beantwoording (per abuis nog gedateerd

op 18 september), ontvangen 7 oktober 2014.

Wij delen de visie van Arriva op de volgende punten:
1. het evenredig doen dalen van het aantal dru’s, indien studenten aantoonbaar

minder reizen met de SOV-kaart. Deze vermindering dient te worden gevonden op
de lijnen waarvan de studenten minder gebruik zijn gaan maken, zodat dit niet
ten koste gaat van andere reizigersgroepen

SECRETARIAAT

Stationsplein a
2801 AI( Gouda
T. 0182 520 870

info@rocovhm.nl

www.rocovhm.nI



t. ROCOV
• •* HOLLANDS

• MIDDEN

2. het evenredig aanpassen van het aantal dru’s, indien bevestigd wordt dat de
geleverde WROOV-cijfers na de inschrijving in de aanbestedingsprocedure zijn
aangepast

3. het bij elkaar voegen van afgekocht reisrecht in streekbus en Q-liner, terwijl wij
sterk aanbevelen dat in twee stappen te doen

4. het verlagen van de korting op scholierenabonnementen vanwege het aantal
feitelijk minder gereisde dagen dan voorondersteld

5. Het mislopen van inkomsten door de aansluiting op de regio-abonnementen van
Haaglanden en SRR dient niet in de km prijs verwerkt te worden. Het dient hetzij
als frictie-kosten door de provincie gedragen te worden, hetzij in de
abonnementen reeksen voor interoperabel reizen in verschillende
concessiegebieden verwerkt te worden.

RHM mist echter zwaarwegende argumenten om voor de concessie Zuid-Holland Noord af
te wijken van de jaarlijkse stijging van het kilometertarief dat de landelijke index volgt.
Graag zien we die argumenten tegemoet.

Daarnaast hebben we een aantal verzoeken:
Op 1 januari 2013 leidde de overgang van tarifering per zone naar tarifering per gereden
kilometer tot een onverwacht groot aantal klachten; enkele daarvan hadden betrekking
op prijsstijgingen van meer dan 100%. Naar het zich nu laat aanzien zal een grote groep
reizigers in het jaar 2015 zowel in januari als in juli met aanzienlijke veranderingen in
prijs en assortiment worden geconfronteerd. Herhaling van de klachtenstroom uit 2013
wensen wij niemand toe.
Wij vragen u te bevorderen dat alle betrokken concessieverleners en —houders eenduidig
afstemmen dat de consument tijdig en regelmatig zal worden voorgelicht.

In de adviesaanvraag noemt u enkele nog binnenkort te verschijnen documenten. RHM
verzoekt u te stimuleren dat onze werkgroep(en) op basis van visies en passende
oplossingen na samenspraak met de concessieverlener t.z.t. genodigd worden voor:

• de adviesaanvraag voor het voeren van Zuidvleugelproducten (hoewel in de 5-min
versie van het Statenvoorstel Tarievenkader 0V 2014 dd 23-9-20 14 staat dat dit
er niet zal komen)

• afgewogen voorstellen voor extra indexatie of verlaging voorzieningenniveau
• uitleg op hoofdlijnen van de opbrengstsmonitor(en) Hypercube.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

van de Wetering
ambtelijk


