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

Rotterdam, 17 oktober 2017.

Betreft: advies Tarieven 2018

Geachte heer Hettinga,

Hierbij ons advies op uw adviesaanvraag Tarieven 2018 van 4 september 2017.

In uw adviesaanvraag vraagt u ons concreet uw advies over uw voorstellen voor:
- indexatie van het kilometertarief;
- extra indexatie van het kilometertarief i.v.m. invoering cashless;
- indexatie van regioabonnementen.

Indexatie van het kilometertarief.
Rocov Hollands Midden (RHM) ondersteunt de systematiek voor het wijzigen van de
indexatie van het kilometertarief overeenkomstig de LTI-index en het overnemen van het
landelijk Tarievenkader 2017; inclusief eventuele tussentijdse wijzigingen op BTW. Wij
adviseren daarom positief op uw voorstellen.

Extra indexatie van het regionale kilometertarief i.v.m. invoering cashless
(0,0016 euro)
De RHM vindt het onjuist om degenen die al reizen met een OV-chipkaart te ‘straffen’
met een extra verhoging van het km-tarief in verband met cashless. Zij hebben immers
al geïnvesteerd in een andere veilige manier van betalen. De RHM kan zich eerder
voorstellen dat een extra indexatie (in verband met de invoering van cashless) wordt
verwerkt in de prijzen van de ‘gemakskaartjes’ die door de betreffende doelgroep worden
gekocht. Hierbij merken wij op dat niet inzichtelijk is op welke manier de berekening van
de voorgestelde extra indexatie tot stand is gekomen. Ook is onbekend wat een
mogelijke extra verhoging van het km-tarief uitwerkt in aantallen reizigers. We adviseren
daarom sterk negatief op het voorstel voor een extra indexatie van het regionale
kilometertarief i.v.m. invoering cashless.
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Indexatie van het regioabonnement.
Het assortiment regionale Arriva maand- en jaar reisproducten wordt ‘onder water’
geïndexeerd met de LTI-index. De consumentenprijzen worden niet verder verhoogd. Wij
adviseren positief op dit voorstel.

Assortiment papieren kaarten in de bus in 2018
Wij stemmen in met de continuering van de voorstellen om tot 2019 de prijzen van de
kaartsoorten die worden verkocht op de bus voor de consument niet verder te verhogen.

Tariefacties
De tariefacties zoals die in het verleden zijn geweest, hadden onze steun. Ook wij zien
graag dat nieuwe potentiële reizigers en bestaande reizigers vaker gebruik maken van
het openbaar vervoer. Het is wat ons betreft voldoende dat u ons in 2018 informeert
over nieuwe tariefacties.

Tenslotte willen we vanzelfsprekend dat alle reizigers die door ons gebied reizen tijdig
vooraf over alle wijzigingen op de per doelgroep geschiktste wijze worden geïnformeerd.

Wij zien graag uw reactie op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur van de RHM,

4D(o

Linda Maasdijk
voorzitter


