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Reactie Rocov op voorstel tarieven 2023

Beste heer Hart,
Met deze brief reageert het Rocov op uw voorstel voor de tarieven van de
Noordelijke treinconcessie en de overbruggingsconcessie in 2023.
U stelt voor de tarieven van de busconcessie te indexeren met de Lti. Bij de
Noordelijk treinconcessie zijn de tarieven van de enkele reizen, retours en
trajectabonnementen gekoppeld aan de Tariefeenheid. Hierop zal het Cpi-deel
van de NS-indexatie worden toegepast. De Lti is geraamd op 7,02%, de Cpi op
8,6%.
Het Rocov vindt het niet onlogisch om uit te gaan van de landelijke indexen voor
de tarieven in 2023, maar is tegelijk bezorgd over de hoogte van deze indexen.
Het Rocov is bang dat er vraaguitval zal optreden en dat het openbaar vervoer
mede door deze hoge indexatie verder wegzakt in de negatieve spiraal waarin
het sinds de coronacrisis terecht is gekomen. Het openbaar vervoer heeft juist
een positieve impuls nodig, een stimulans voor reizigers om weer in de bus te
stappen. Daar gaat deze tariefverhoging niet bij helpen. Het Rocov adviseert
daarom om nog eens te overwegen of de volledige indexatie wel nodig is en of
kortingen kunnen worden ingezet om reizigers terug te krijgen. In andere
landen, waaronder Duitsland, wordt ook het prijsmechanisme ingezet om de
reizigers terug te krijgen. Of, zoals in de Leeuwarder Courant van 10 augustus
stond: “Verkeer- en tourismegedeputeerde Fokkens kan met goedkopere tickets
het afbrokkelende ov revitaliseren, corona-afhakers terugwinnen, en een extra
impuls geven aan de gastvrijheidseconomie in het noordelijk Arriva-gebied”.
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Een ander punt dat ons opviel in uw brief: U geeft aan dat op de eilanden de
retourtarieven in principe twee keer de prijs van het saldotarief van het
betreffende eiland zijn en dat dit in 2023 zal worden gelijkgetrokken. In het
overzicht van de tarieven dat u meestuurde zagen we deze aanpassing nog niet.
Met vriendelijk groet,

A.F. Ettema, voorzitter
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