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Onderwerp NVB abonnementen na uitzetten NVB in metro

Geachte xxxxxxxxx,
Op uw verzoek is besloten dat met ingang van 29 januari 2009 de nationale
vervoerbewijzen in de Rotterdamse metro niet meer geldig zijn. De wijziging van
de Regeling nationale vervoerbewijzen is gepubliceerd in de Staatscourant
(Staatscourant 2009, nr. 799).

T Ons kenmerk
DGMo/DRV/2009/160
Uw kenmerk
Bijlage(n)
-

De Stadsregio heeft op 13 september 2008 besloten dat het mogelijk blijft om
met ster- en combinatieabonnementen te reizen, mits de reisrechten op de ovchipkaart zijn geplaatst. Door dit besluit worden deze abonnementen regionale
vervoerbewijzen in de metro, maar blijft de coupon een nationaal vervoerbewijs.
Ter voorkoming van misverstanden en conform de afspraken in de Commissie
WROOV stel ik u voor dat de totale opbrengst van de deze - soms regionale vervoerbewijzen via WROOV zal worden verdeeld. Dit ongeacht de mate van
gebruik van deze vervoerbewijzen in de metro. Dit betekent dus dat het WROOV
Jaarplan van toepassing is. De regelgeving in WROOV is hiertoe inmiddels
aangepast. Ook als de NVB coupon niet meer wordt verstrekt, blijft voorgaande
afspraak van kracht en is de prijs van deze abonnementen overeenkomstig het
NVB.
Deze afspraak blijft van kracht gedurende de gehele duale fase, dat wil zeggen
zolang er nationale vervoerbewijzen worden verkocht. Indien u de verdeling via
WROOV op een eerder moment wil laten beëindigen zal dat onze instemming
moeten hebben.
Deze afspraak is nog niet schriftelijk vastgelegd. Daarom verzoek ik u akkoord te
gaan met de gemaakte afspraak.
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Het ministerie is overigens voornemens een dergelijke afspraak ook te maken met
andere overheden die vooruitlopend op de landelijke invoering de acceptatie van
het NVB willen beëindigen.
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Hoogachtend,

Ons kenmerk
DGMo/DRV/2009/160

DE DIRECTEUR REGIONALE BEREIKBAARHEID EN VEILIG TRANSPORT,
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