
Aan:
ROCOV Utrecht
T.a.v. de heer J. van Leijenhorst
p/a Mobycon
Postbus 2873
2601 CW DELFT

PROVIN CIE :: UTRECHT

IJERZo¡|ûET{ ls s[P.2tl4

MOV
Gijs Knegtel
030 2583531
qiis.kneotel(tD orovincíe-utrecht.nl
Reactie U-OV lnformatiepunt Utrecht
cs

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

TEqM

REFEREI.¡TlE

DOORKIESNUMMER

E.MAII..ADRES

ONOERì/VERP

16 september2014
81097759
24 juli2014
nvt
1

Geachte heer Leijenhorst,

Uw brief van 24 juli (zie bíjlage) is met verbazing ontvangen. De afgelopen tijd bent u meerdere malen door
zowel vervoerder Connexxion als de provincie Utrecht geÏnformeerd over de stand van zaken rond het

verstrekken van informatie over provinciale buslijnen en de verkoop van provinciale abonnementen in het U-OV
lnformatiepunt op Utrecht CS. Daarom begrijpen wij uw aantijgingen niet. Graag gaan wij met u in gesprek om
deze wijze van handelen te evalueren en aßpraken te maken voor de toekomst.

lnformatie over provinciale buslijnen is al langere tijd beschikbaar bij het U-OV lnformatiepunt. Qbuzz heefr

aangegeven aandacht te hebben voor de bevoonading van deze reizigersinformatie. De medewerkers van het
U-OV lnformatiepunt beantwoorden tevens vrE¡gen over de provinciale busliinen.

Zoals bij u bekend is het mogelijk om per 16 mei 2014 Regio Vrij abonnementen aan te schafien via de tijdelijk
geplaatste verkoopautomaat (AVM) in het U-OV lnformatiepunt.

Per 1 juli 2014 heeft Connexxion een mogelijkheid gevonden om aan reizigers abonnementen te verkopen met
een geldigheid in provincíaal gebied via de balie van het U-OV lnformatiepunt. De reiziger kan een U-OV

Sterabonnement kopen met een centrumzone in de provincie Utrecht. Ook is dit mogelijk via de webshop en de
U-OV verkoopautomaat (AVM) in het U-OV lnformatiepunt. Het U-OV Sterabonnement is exact gelijk aan de
Regio Vrij Províncie Utrecht abonnementen in zowel prijs, geldigheid als in techniek. Ook worden de producten

wederzijds geaccepteerd in de bussen van Qbuzz en Connexxion.

Met bovenstaande maatregelen voldoet Connexxion aan de eisen in de concessie en hetgeen zij geofreerd
hebben.

Conne¡odon is vervolgens met Qbuzz om tafel gegaan om de communicatie intem en richting reiziger af te
stemmen. ROCOV-lid Aldo Markus is hier op 4 augustus jl. over geïnformeerd in een telefoongesprek.
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De volgende communicatie richting reiziger zal worden ingezet:

Melding op de tijdelijk geplaatste verkoopautomaat (tot 1 november 2014) in het U-OV lnformatiepunt
met de boodschap:
Beste reizigers, deze verkoopzuil verdwijnt. Rerst u met het Regio Vrij Provincie Utrecht abonnement?
Koopt u voortaan op dit punt een U-OV sterabonnement. Het taief en reisvootwaarden blijven
ongewijzigd. Prettige reis!
Medewerkers van het U-OV informatiepunt zijn op de hoogte.
ln het geval een reiziger zich meldt om een Regio Vrij Provincie Utrecht abonnement aan te schaffen,
zullen zij de betrefiende reizigers verwijzen naar een U-OV sterabonnement en uitleggen dat deze
gelijke tarieven en reisvoorwaarden kent.
Melding op de website van Conne¡o<ion.
Op de website van Connep<ion zal bij de informatie over het Regio Vrij Provincie Utrecht abonnement
een tekst opgenomen worden waarin aangegeven wordt dat het abonnement ook te koop is bij het U-
OV informatiepunt op station Utrecht Centraal; weliswaar onder een andere naam, maar met gelijke
tarieven en reisvoorwaarden.

Klachtafhandeling bij het U-OV lnformatiepunt ís nooit aan de orde geweest. Connep<ion is hiertoe volgens de
concessie ook niet verplicht. Reizigers kunnen met klachten terecht bij de klantenservice van Conne¡o<ion.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Voozitter Secretaris
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Betreft: Afwezigheid loket Connexxion in OV-terminal Utrecht Centraal Station

Utrecht, 2a juli 2A14

Geachte heer van Lunteren,

Tot decernber 2013 verzorgde Connexxion het busvervoer in de gehele provincie Utrecht,
zowel in het BRU-gebied als ten oosten en westen daarvan in de provinciale concessie. Bij
het verdwljnen van GonnexxÍon als exploitant van het Openbaar Veryoer in het BRU-gebied
in december 2013 heeft u bepaald dat er een inlichtingen- en verkooploket in de stad Utrecht
zou zijn. Dit voor het verstrekken van reisinformatie en de verkoop van plaatsbewþen voor
de buslijnen in de provinciale concessie. Elders in Ce provincie Utrecht is geen loket van
Connexxion en kunnen reizigers geen fysiek contact met de vervoerder leggen.

Op 19 februari jl hebben wij u een brief gestuurd waarin wij onze verbazing hebben geuit dat
dit loket nog niet was gerealiseerd. Leidinggevende medewetkers van Qbuzz, BRU,
Connexxion en de Provincie Utrecht hebben wij sindsdien herhaaldelijk op het ontbreken van
een Connexxionloket gewezen, zonder een bevredigend antwoord te krijgen. Wìj moeten
helaas nu constateren dat het loket nog steeds niet is gerealiseerd. Reizigers kunnen geen
dienstregelingsinformatie of abonnementen voor de lijnen ln de provinciale concessie bij een
fysieke balie verkrijgen. Ook kunnen reizigers niet klagen in een persoonlijk contact" Onze
gevoelens over zoveel traagheid zijn het stadium van verbazing gepasseerd. Volgens ons
wordt e r onder uw verantwoo rdelijkheid gedisfunctioneerd.

Uitnodiging
Graag nodigen wij nodigen u uit om in onze volgende ROOOV-vergadering op
dinsdagmiddag 19 augustus a.s. te komen" Het lijkt ons een mooi moment met u bij te praten
over de voortgang van diverse onderwerpen van het openbaar vervoer in de provincie
Utrecht. Ook horen we graag van door welke oozaken er ftog geen loket voor de provinciale
busconcessie functioneert. Het punt rond het OV-loket lijkt een detail te zijn ín het totale
openbaar vervoer van onze provincie, maar het ROCOV vind het voor de reiziger geen goed
signaal dat deze procedure op deze manier vedoopt.

Als u vragen heefi naar aanleiding van het bovenstaande kunt u contact opnemen met het
secretariaat.
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Met vriendelijke gnoet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht

A¡n Rocot¡uü¡tftl næn dæl; Cl5úcn8chrq tJtrl{trt, COi58O. Fhear¡bocrd aËcürp Ljüocf1t, l-{oor.úûrool t hctil, ¡bhrur-
en Mlã¡utu'dcretþ Utncfit. ROVER, SOLGU, Uniwr¡ifil t-hrucfit, UEF Strdontcn¡elsgcfl. l,rE!dt$€ v€Ënþírq lfth€ riarnên

m dc Vsrvocrcb UålC"

Rocov"ufsdtt / la Mobycon / Porlbue 2è73 12€t01 Cll¡/ Ocn / roco(rut cfil€mobycon.nl


