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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

 

Toelichting: 

De PvdA fractie heeft verschillende signalen van burgers en medewerkers van Connexxion ontvangen 

waaruit blijkt dat er problemen zijn rondom chipkaarten en oplaadpunten in bussen in Amersfoort en 

omgeving. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht zijn opdrachtgever / concessieverlener voor dit 

openbaar vervoer. 

 

Op dit moment zijn veel OVchip oplaadpunten in bussen in de regio Amersfoort defect, dit is ook door 

fractieleden van de PvdA geconstateerd. Deze defecte oplaadpunten worden niet of nauwelijks gerepareerd 

en dit veroorzaakt veel irritatie bij reizigers. Vanuit de werkvloer krijgen wij signalen dat het niet repareren 

van deze oplaadpunten eerder beleid lijkt dan toeval. Voor de PvdA is goed Openbaar Vervoer heel 

belangrijk, daarom is het van belang dat reizigers op een makkelijke manier kunnen reizen zonder te veel 

belemmeringen. 

 

In het huis-aan-huis-blad, De Stad Amersfoort van 24 oktober 2012 staat een bericht dat door een grote 

omleiding vanwege wegwerkzaamheden aan de Brabantsestraat in Amersfoort de OV-chipkaartapparatuur 

niet goed heeft gewerkt. Daardoor is er mogelijk bijna 60.000 euro extra afgeschreven van de reizigers.  

 

De PvdA fractie in de gemeenteraad van Amersfoort heeft over deze onderwerpen vragen gesteld aan het 

college van B&W van Amersfoort. 

  

Het College van GS wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Is het College ervan op de hoogte dat vele OVchip oplaadpunten in de stad- en streekbussen al vele 

maanden defect zijn en wat heeft het College hieraan gedaan? 

2. Kan het College aangeven waarom vele OV oplaadpunten in de stad- en streekbussen vele maanden 



 

 

defect zijn en niet gerepareerd worden? 

3. Kan het College bevestigen dat het op dit moment een beleid is, om deze oplaadpunten niet te 

repareren en een soort van sterfhuisconstructie te realiseren? 

4. Kan het College aangeven of zij kennis heeft genomen van het bericht in het huis-aan-huis-blad De 

Stad Amersfoort van 24 oktober 2012 “Connexxion verdient aan afsluiting” en wat de mening van het 

College is in deze? 

5. Kan het College aangeven wat voor stappen zij zet om er voor te zorgen dat de reizigers hierin 

worden gecompenseerd? 

6. Is het College bereid bij toekomstige omleidingen die een financiële impact op de OV reizigers 

kunnen hebben, zoveel mogelijk te vermijden? 

 

 

Bijlage: foto van defect OVchip oplaadpunt in bus 

 

 

Namens de PvdA en hoogachtend, 

 

B. de Vries 


