
Reizigersoverleg Drechtsteden
Albiasserwaard Vij fheerenlanden

Qbuzz
De heer M. Kruis

Singel 271

3311 TH DORDRECHT

Rotterdam, 19 november 2018.

betreft: advies tarieven 2019 Qbuzz.

Geachte heer Kruis,

Het RO DAV heeft uw adviesaanvraag tarieven 2019 op 9 november per mail van Qbuzz
ontvangen. De adviesaanvraag was al aangekondigd en besproken in onze vergadering
van 7 november in aanwezigheid van mw. S. Zethof van Qbuzz.

Wij gaan er van uit dat de tarieven die genoemd worden in de kolom reductie 340!o van
de ingevoegde tabel voor WMO reizigers gelden, conform het Qbuzz tarievenplan 2019
versie 16 augustus.

In deze adviesaanvraag missen we een aantal toezeggingen uit het Qbuzz tarievenplan
2019 versie 16 augustus 2018 dat wij eerder ontvangen en besproken hebben:

1. “In 2019 wordt het tarief voor SnelBuzz lijn 388 (huidige Qliner 388) verlaagd
naar 17,2 eurocent” (Blz. 6 Qbuzz tarievenplan 2019). Dat zien we niet terug in
het tariefvoorstel. Voor deze opmerking gaan we er van uit dat de verlaging naar
prijspeil 2015 nagenoeg wegvalt tegen de verhoging (LTI en btw-verhoging). Voor
lijn 388 zou dan een tarief van ca 17,2 cent verwacht worden en niet 17,7 cent.

2. “In 2019 is er in het weekend standaard 25% korting op het R-net bustarief om
het HOV te promoten.” (Blz. S Qbuzz tarievenplan 2019). Ook dat zien we niet
terug in de adviesaanvraag.

3. “Om het gebruik van de fors uitgebreide nieuwe HOV-buslijnen in het weekend te
stimuleren, geven we in 2019 standaard 25 procent korting op het kilometertarief
van de R-net lijnen 488, 489, 491.” (Blz. 6 Qbuzz tarievenplan 2019) Dat zien we
eveneens niet terug in het tariefvoorstel.
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4. “Met de gemeente Dordrecht hebben wij contact om de bestaande regeling
inclusief de bestaande subsidie voor senioren in Dordrecht te continueren.
Momenteel ontvangen inwoners die 65 jaar of ouder zijn van de gemeente
Dordrecht voor € 12,65 administratiekosten per jaar het abonnement Dal Vrij
StadsBuzz Drechtsteden, dat geldig is op alle lijnen van StadsBuzz Drechtsteden.”
(Blz. 8 Qbuzz tarievenplan 2019); Ook hiervan is niets opgenomen in het
tariefvoorstel.

Voor het tarief voor SnelBuzz lijn 388 (punt 1) geven wij een negatief advies.

Wij vragen u ons te informeren over de punten 2, 3 en 4, omdat deze niet expliciet in de
tabel zijn opgenomen zoals het Reductie tarief van 34% korting. Hierbij zien wij graag
dat in een tabel aangegeven wordt wanneer welk tarief geldt.

Voor de overige tarieven genoemd in de tabel geven wij een positief advies.

Wij stellen een spoedige reactie op ons advies op prijs.

Met vriendelijke groet,
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