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Onderwerp WROOV in duale fase met uitrol ov-chipkaart

Geacht college, bestuur,
Zoals u weet worden de verkoopopbrengsten van nationale vervoerbewijzen
(NVB) verdeeld via WROOV. In de duale fase met de uitrol van de ov-chipkaart
zullen NVB abonnementen als regionaal vervoerbewijs gecontinueerd worden.
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De afspraak is gemaakt om alle NVB abonnementen, ook wanneer deze als
regionaal vervoerbewijs worden gebruikt, met WROOV te verdelen. Die afspraak
geldt voor de gehele duale fase, dus tot het moment dat het NVB over geheel
Nederland is beëindigd.
In het WROOV Convenant is vastgelegd dat VenW zorg draagt voor de verdeling
van het NVB tot de invoering van de ov-chipkaart. Volgens de huidige planning
voor de uitrol van de ov-chipkaart zal het NVB tot begin 2011 bestaan. VenW zal
dus tot het moment dat de verkopen van het NVB volledig zijn gestopt, zorg
dragen voor actuele WROOV verdeelsleutels. De vermoedelijk korte periode in
2011 waarin NVB wordt verkocht, rechtvaardigt evenwel geen nieuw WROOV
onderzoek in 2010. Wij zijn daarom niet voornemens bij NEA een nieuw
onderzoek aan te vragen. De voorbereidingen van een dergelijk onderzoek
zouden normaal gesproken in de maand maart moeten starten. We houden wel
rekening met een eventueel noodzakelijk extra en situationeel onderzoek voor het
onderhoud in 2011.
Indien NVB abonnementen als regionaal vervoerbewijs verkocht blijven worden na
het beëindigen van het NVB, kan er mogelijk een allocatie (en verkoop-)
vraagstuk kan ontstaan. VenW is niet verantwoordelijk voor de verdeling daarvan.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
DE DIRECTEUR REGIONALE BEREIKBAARHEID EN VEILIG TRANSPORT,
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