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Advies over de tarieven 2015  
op de lijnen 350 en 351  
binnen Noord-Holland.  
 
Geachte heer Garmann,  
 
Wij ontvingen onlangs van u het verzoek om te adviseren over bovengenoemde tarieven. 
Van belang daarbij zijn de kilometertarieven voor gebruik van de chipkaart.  
U geeft aan dat u deze zou willen verhogen van 13,1 cent/km naar het Friese tarief van 
15,7 cent/km en daarnaast met de LTI. Voorlopig gaan we uit van 1,14 % ; daarmee zou 
het door u gewenste tarief 15,9 cent/km worden. 
Omdat in Noord-Holland er voor de reiziger vaak geen alternatief is voor het door 350 
gereden traject, vinden wij het niet juist om voor het betreffende vervoer een veel hogere 
prijs te vragen dan voor de overige ritten in de provincie. We hebben nog nooit klachten 
ontvangen dat het voor de reiziger verwarrend zou zijn dat op het Noord-Hollandse deel 
van lijn 350 andere km-tarieven gelden dan op het Friese deel.  
 
U stelt in uw tarieven-overzicht dat nu in Noord-Holland een prijs geldt van 13,1 cent/km. 
Dat is niet juist. Het is 13,6 cent/km.  
We adviseren om deze prijs aan te passen met de LTI voor 2015. Voorlopig gaan we daarbij 
uit van 1,14 % ;  daarmee zou het tarief 13,7 cent/km worden.  
 
U stelt voor om de papieren dagretour tarieven op de lijnen 350 en 351 aanmerkelijk te 
verhogen. Op lijn 351 is daarmee nauwelijks meer sprake van een aantrekkelijk tarief. 
Immers, in de praktijk is het door de zeer beperkte dienstregeling niet mogelijk om 
daarmee een retourreis te maken.  
 
Wij hebben al vaker aandacht gevraagd voor reizigers die graag een abonnement zouden 
willen gebruiken dat zowel op lijn 350 als op andere lijnen in Noord-Holland Noord geldig 
is.  We adviseren u om met Connexxion te overleggen of iets als een Noord-Holland Noord 
Zone Abonnement met een eigen tariefstelling, los van het RNZA, hiervoor een oplossing 
zou kunnen bieden. Wij vernemen van u graag wie hiervoor het initiatief zou moeten 
nemen.     
  
Met vriendelijke groet, 
Namens het Rocov-NH  

Ludolf Maat, secretaris 
 
 
cc: provincie Noord-Holland, mw E.M Ypma 
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    dhr S de Boer  




