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Betreft: advies Tarievenplan 2021 Keolis en U-OV. 

 
CC. D. Eerdmans en mw. A. van Soelen provincie Utrecht. 
 
Utrecht, 11 november 2020 
 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw van Verseveld en heer Passchier, 
 

 

Het ROCOV constateert met genoegen dat beide vervoerders ook voor 2021 met 

gezamenlijke tariefvoorstellen zijn gekomen. 
 
Vorig jaar spraken wij onze bezorgdheid uit over de grote verhoging (nadat het jaar ervoor 
door de btw-verhoging de prijzen ook al fors waren gestegen). Het ROCOV is dan ook 
tevreden over dat de Utrechtse tarieven in 2021 gemiddeld met niet meer dan de LTI 
worden verhoogd. 
 

De verdeling tussen het kilometertarief, de prijzen van de abonnementen wordt en de 
reiskaartjes heeft onze instemming, vooral door de overwegingen die daarbij wordt 
gegeven. 
 
Het verheugt het ROCOV dat Syntus en U-OV de reiziger niet confronteren met financiële 
gevolgen van de lijnenruil tussen de Utrechtse concessies. Dat geldt evenzeer voor de 
wederzijdse acceptatie van Utrechtse en ‘Gelderse’ abonnementen en kaartsoorten tussen 

Scherpenzeel en Veenendaal op de lijnen 80 , X80 en 110. Het overleg met Arriva over 
uitbreiding van het Utrechtse sterabonnement op lijn 497 tussen Schoonhoven en Gouda 
geeft het ROCOV de indruk dat de Utrechtse vervoerders en de provincie “samen op de 
goede weg” zijn. Wat ons betreft mag deze ontwikkeling als voorbeeld dienen voor 
uitbreiding van die samenwerking in andere richtingen (Amstelland, Gooi, Nijkerk, 
Rivierenland, Gorinchem en Drechtsteden en niet te vergeten NS). 
 

Het ROCOV kan over de tariefvoorstellen voor 2021 positief adviseren. 
 
Mocht het nodig zijn om in de loop van 2021 de tarieven verder aan te passen dan worden 
wij daarover graag geïnformeerd en om advies gevraagd. Mogelijk kan in de loop van 
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2021 ook al een doorkijk naar de verdere ontwikkeling van het Utrechts tarievenhuis 
worden gegeven. Het ROCOV levert daaraan graag een bijdrage en zal daar binnenkort 
separaat suggesties doen. De gevolgen van de corona-crisis op het reisgedrag en het 
gebruik van het openbaar vervoer spelen daarbij zeker een rol. 
 

Als u vragen heeft over ons advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat.  

Wij verwachten uw schriftelijke reactie uiterlijk vier weken na dagtekening van deze brief.  

 
Met vriendelijke groet, 

 
drs. J. van Leijenhorst 
Voorzitter ROCOV Utrecht  


