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Aan Connexxion Openbaar Vervoer 
t.a.v. mw M. D. Verël  
Postbus 224 
1200 AE HILVERSUM 

   
  Alkmaar, 22 oktober 2014 

 
 
 
Geachte mw Verël, 
 
 
 
We ontvingen uw adviesaanvraag over de tarieven die Connexxion wil gaan rekenen in 
2015.  
 
We stellen het op prijs dat u vooraf enkele onderwerpen aan het dagelijks bestuur hebt 
willen voorleggen, en dat u op onze vergadering van 20 oktober een toelichting hebt  
 
Naar aanleiding van de discussie op de vergadering en na digitale inbreng van de leden, 
hebben we het volgende advies opgesteld.  
 

1. Over de landelijk uniforme tarieven wordt landelijk beslist. In de procedure tot 
advisering over deze tarieven is plaats voor de inbreng van de landelijke werkgroep 
Rocov’s. Onze adviesbevoegdheid zullen wij proberen te realiseren via dit kanaal.   

 
2. Het kilometertarief voor de OV chipkaart. We adviseren positief over uw voornemen 

de kilometerprijs te verhogen met de landelijk vastgestelde LTI. Voorgaande jaren 
werd de prijs in de Noord-Hollandse concessies aanzienlijk sterker verhoogd.   

 
3. Wij adviseren positief over de prijsverhoging van het RNZabonnement met niet 

meer dan de LTI. De korting die u wilt aanbieden voor wie niet over een 
concessiegrens reist (concessie specifiek zone abonnement), is vanuit marketing-
oogpunt wellicht een goede zaak. Wel zien wij met enige zorg dat het aantal 
kaartsoorten dat in Nederland toch al ruim boven de 200 ligt, door de invoering van 
het GVZA, NHNZA en HIJZA nog verder uitdijt.   

 
4. Hetzelfde bezwaar hebben wij tegen de invoering van het concessievrij 65+ 

abonnement. Het aantrekkelijke van dit abonnement ontgaat ons enigszins. Zolang 
de algemene 65+ leeftijdskorting geldt, verwachten we dat dit abonnement slechts 
voor een kleine groep reizigers zinvol is.  

 
5. U stelt voor om de dalkaart af te schaffen. Deze kaartsoort werd ooit ingevoerd met 

het argument dat buiten de spits een lager tarief reizigers zou aantrekken, en er 
voor een deel een verschuiving zou zijn van reizigers uit de spits naar het dal. Uit 
de voorgestelde afschaffing van de dalkaart leiden we af dat deze argumentatie 
voor u niet langer geldt. Voor reizigers in het dal die een los kaartje kopen zal deze 
verandering tot een aanzienlijk prijsverhoging (rond 30%) leiden.  
We realiseren ons dat er vrijwel nergens anders meer een daltarief voor buskaartjes 
geldt. Verder is de prijs van een dalkaartje soms aanzienlijk lager dan de prijs met 
de chipkaart; we kunnen ons voorstellen dat dit minder gewenst is. U biedt 
compensatie aan in de vorm van overstaprecht op de kaartjes.  
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Hoewel wij het afschaffen van de dalkaartjes betreuren, kunnen wij begrip 
opbrengen voor het standpunt dat een kaartje bij de chauffeur niet goedkoper 
hoort te zijn dan de OV chipkaart.  

 
6. In uw adviesaanvraag staat niets over de uitzonderingspositie die Julianadorp al 

jaren had. Wij hopen dat het komend jaar niets wordt gewijzigd, omdat als de 
dalkaartjes worden afgeschaft, men toch al met een prijsverhoging van bijna 30% te 
maken krijgt.  
  

7. U stelt voor om een kinderkaartje “kidsticket” in te voeren. Een kaartje van € 1,00 
dat te koop is bij de chauffeur. Wij vinden het een goede zaak dat kinderen tegen 
een bescheiden prijs kunnen meereizen en kennis maken met de bus. Wij adviseren 
positief op uw voornemen.  
 

8. In uw adviesaanvraag noemt u het Eurokaartje Alkmaar, dat waarschijnlijk in de 
loop van 2015 een Anderhalfeuro kaartje wordt. Wij adviseren positief op dit 
voornemen. De korting blijft immers 70 cent vergeleken met de normale 
stadskaartjes. Er zijn ons geen cijfers bekend waaruit zou blijken dat het 
busvervoer in Alkmaar door de invoering van het Eurokaartje sterk is gegroeid. We 
nemen daarom aan dat door de prijsverhoging nauwelijks een daling van 
reizigersaantallen zal plaats vinden. Wel verwachten we dat door de prijsstijging 
naar € 1,50 het aantal verkochte kaartjes sterk zal afnemen. De prijs komt namelijk 
in vrijwel alle gevallen boven het chipkaart tarief. Dat maakt het weer zinvol om 
binnen Alkmaar de chipkaart te gebruiken.  
 

9. Wij hebben in ons advies over de kaartsoorten op Texel er voor gepleit om te 
onderzoeken of op lijn 28 de normale tarieven toegepast kunnen worden: 
chipkaart, abonnementen en reiskaart, en op het overige vervoer met de 
Texelhopper een vaste prijs van bijvoorbeeld € 2,50.  

 
10. Wij adviseren positief op de gelijkblijvende tarieven voor de Niteliner. 

 
11. We adviseren positief op het continueren van het Amsterdam & Regio Dag Ticket. 

We adviseren u om op de internetsite waarop deze kaart voor toeristen wordt 
beschreven, ook een lijst op te nemen van verkooppunten die uitgebreider is dan 
de huidige vermelding “selected hotels and campsites”.  

 
12. Voor toeristen die langer dan enkele dagen gebruik van het openbaar vervoer willen 

maken, is echter de aankoop van een normale chipkaart te prefereren. Het blijkt 
dat een eenmaal gekochte chipkaart door buitenlandse toeristen vaak niet op te 
laden is; noch met geld, noch met een buitenlandse creditkaart. Wij adviseren u 
het opladen van een eenmaal gekochte chipkaart mogelijk te maken met geld of 
buitenlandse creditkaarten. Dat zou moeten kunnen op alle plekken waar ook de 
chipkaart zelf verkocht wordt.  

 
13. Wij adviseren op voorhand positief op het aanbieden van bijzondere kaartjes bij 

evenementen en campagnes. Wij stellen het op prijs om bijtijds ingelicht te 
worden, opdat we wellicht kunnen adviseren over distributie en verkrijgbaarheid.  

 
14. Tot nu toe was de buzzer de geëigende kaartsoort voor meereizende kinderen. U 

stelt voor om de buzzer af te schaffen. Dat betekent, zelfs met de invoering van 
het kidsticket, een prijsverhoging voor de gebruikers van de buzzer. Immers, een 
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retourrit met reiskaarten streek gaat in uw voorstel voor een gezin met twee 
kinderen € 20,60 kosten. Dat is een aanzienlijke prijsstijging. Het buzzer-kaartje is 
nog steeds aantrekkelijk voor veel reizigers. We adviseren dan ook negatief op uw 
voornemen de verkoop van dit product te beëindigen. Als het afschaffen van de 
Buzzer een bedrijfsvoornemen is, dan adviseren we u te onderzoeken of een regio- 
gebonden gezinskaart met vergelijkbare reisvoorwaarden als de Buzzer, mogelijk is. 
Bij die vergelijkbare reisvoorwaarden zou ook het gebruik door één volwassene met 
vijf kinderen moeten horen. De gezinskaart zou bij voorkeur geldig moeten zijn in 
de vijf Noord-Hollands regio’s waar Connexxion rijdt. Daarmee wordt een 
aantrekkelijke vervoermogelijkheid geboden, ook over de concessiegrenzen binnen 
Noord-Holland heen.   

 
15. Voor de overige genoemde Connexxion-specifieke tarieven adviseren wij positief.  

   
16. Wij hebben kennis genomen van de tarieven en kaartsoorten die u wilt gaan voeren 

op lijn 300.  
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Rocov-NH  
 
 
 
         Ludolf Maat, secretaris 
 
cc: provincie Noord-Holland, mw E Ypma 
           dhr D Jacobs 
           mw A Hartman 
           dhr E Geertsema  

  


