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Nota van wijzigingen: Tariefbeleid ov-chipkaart 

 
GS hebben vorig jaar op 19 september 2006 de nota Tariefbeleid OV-chipkaart in concept vastgesteld 
en ter advisering voorgelegd aan de commissie IME, de gemeente Amersfoort, de Bestuur Regio 
Utrecht en het Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (ROCOV). Onderstaand vindt u 
per besluit de reacties van deze organisaties en de aanpassingen die dit in de definitieve nota 
Tariefbeleid OV-chipkaart tot gevolg heeft. 
 
DOELSTELLING TARIEFBELEID 
Allereerst is het zaak om de uitgangspunten voor het tariefbeleid vast te stellen. Deze zijn afgeleid van 
de doelstellingen van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht. Voor meer informatie zie 
paragraaf 1.3. 

BESLUIT 1 De doelstellingen van het tariefbeleid voor de OV-chipkaart zijn: 
a. het marktaandeel van openbaar vervoer laten groeien of ten minste behouden bij 

groeiende mobiliteit 
b. de sociale functie waarborgen 
c. bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer leveren 

Reacties 
Commissie IME: Besluit 1 en 5 zijn niet consistent: gelijkblijvend aantal versus gelijkblijvend 

percentage reizigers 
ROCOV:  Hoe en wanneer worden deze doelstellingen gemeten? 
BRU: Deze doelstellingen vallen min of meer samen met doelstellingen van BRU 
 
Aanpassing BESLUIT 1: geen wijzigingen 
 
Toelichting
De doelstellingen voor het tariefbeleid OV-chipkaart corresponderen één op één met de doelstellingen 
voor het openbaar vervoer zoals die in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) zijn 
geformuleerd. Besluit 1 geeft aan dat het tariefbeleid OV-chipkaart moet bijdragen aan het 
verwezenlijken van deze doelstellingen. Met besluit 5 wordt bedoeld dat er direct na invoering van de 
OV-chipkaart geen reizigersuitval mag zijn als gevolg van het nieuwe betaal- of tariefsysteem. 
Daarmee wordt dus feitelijk iets anders bedoeld. Besluit 5 zal hierop worden aangepast. 
Het monitoren van de doelstellingen wordt jaarlijkse in het kader van het SMPU uitgevoerd.  
 
LANDELIJKE AFSPRAKEN EN GEZAMENLIJK OPTREKKEN MET BRU 
De vervoerautoriteiten voor het stads- en streekvervoer maken landelijke afspraken over de 
hoofdlijnen van het nieuwe tariefsysteem. Voor meer informatie zie paragraaf 2.2. 

BESLUIT 2 De provincie onderschrijft de noodzaak van landelijke afspraken met betrekking tot 
een vast opstaptarief en met decentraal vast te stellen kilometertarieven.  
De provincie onderschrijft  het belang van het zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken 
met het BRU in het tariefbeleid.  

Reacties 
Commissie IME: Landelijke afstemming en het maken van gezamenlijke afspraken is van groot 

belang. Tariefvrijheid per vervoersautoriteit moet niet ten koste gaan van 
landelijke eenheid. 

 Het nieuwe tarievensysteem moet eenvoudig en simpel voor de reizigers zijn 
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ROCOV: Individuele reiziger mag er niet meer dan 10% op achteruit gaan. Afstemming 

met BRU noodzaak, maar er mogen wel verschillen ontstaan in het 
tariefbeleid 

BRU: Landelijke afspraken gaan verder dan alleen in het besluit 2 genoemde 
opstaptarief. Landelijke afspraken bieden een min of meer compleet basis-
tariefsysteem. Behoefte aan gemeenschappelijk regionaal tariefbeleid van 
Bestuursregio Utrecht en provincie Utrecht moet nader worden bezien. 
Ruimte voor lokaal maatwerk, zoals specifiek tarief voor Amersfoort of 
Nieuwegein, moet mogelijk zijn 

Aanpassing BESLUIT 2:  
 

BESLUIT 2 De provincie onderschrijft de noodzaak van landelijke afspraken over een aantal 
elementen van het tariefsysteem. Deze afspraken zorgen ervoor dat: 
- het tariefsysteem voor de reizigers begrijpelijk wordt gehouden 
- reizigers onbelemmerd kunnen reizen over concessiegrenzen heen 
Binnen het landelijke afsprakenkader behoudt de provincie haar vrijheid de prijs per 
kilometer te bepalen en deze te variëren naar plaats, tijd, doelgroep of product. 
De provincie onderschrijft het belang van het zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken 
met het BRU in het tariefbeleid.  

Toelichting
De landelijke afspraken zorgen voor eenheid en bieden daarmee duidelijkheid voor de reiziger. Om die 
reden stemt de provincie Utrecht dan ook in met de landelijke afspraken. Het is dan aan de provincie 
om verdere invulling te geven aan de hoogte van de prijs per kilometer en deze desgewenst te 
differentiëren. De uitwerking daarvan zal op basis van de uitgangspunten in de nota Tariefbeleid OV-
chipkaart plaatsvinden. Daarbij is ruimte voor lokaal maatwerk aanwezig. 
 
Uitgangspunt voor het vaststellen van de tarieven in de overgangsfase is opbrengstenneutraliteit. Dit 
betekent dat er op individuele basis flinke tariefverhogingen kunnen voorkomen. Oorzaak hiervan is 
gelegen in het huidige tariefsysteem. Vandaag de dag leggen reizigers voor het zelfde aantal strippen 
of sterren namelijk zeer uiteenlopende afstanden af. In het huidige systeem betalen reizigers per 
afstand soms wel 20 tot 30 keer meer ten opzichte van elkaar. Een belofte dat geen enkele individuele 
reiziger er meer dan 10% erop achteruit mag gaan zal dan per definitie tot opbrengstenverlies leiden. 
Dat was ook het geval bij de introductie van de strippenkaart in 1980 en later in Göteborg. Een 
dergelijke belofte heeft toen geleid tot 20-30% opbrengstenverlies. 
 
TARIEFVRIJHEID 
De provincie bepaalt hoeveel tariefvrijheid zij de vervoerders wil geven. Voor meer informatie zie 
paragraaf 2.3. 

BESLUIT 3 De provincie geeft de vervoerders enige tariefvrijheid zodat zij invulling kunnen 
geven aan de hun toebedeelde opbrengstverantwoordelijkheid.  
De provincie stelt grenzen aan deze vrijheid om te zorgen dat de tarieven passen binnen 
de in besluit 1 genoemde doelstellingen. 

Reacties 
ROCOV: ROCOV is geen tegenstander van tariefvrijheid voor de vervoerder, maar dan 

wel graag de grenzen hiervan aangeven 
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BRU: Provincie geeft niet aan of vervoerders tariefvrijheid in gezamenlijkheid of 

ieder apart genieten. Het BRU heeft als beleid dat de tarieven BRU-breed 
dienen te gelden tenzij er een goede reden is om dat niet te doen maar dan 
wordt er eerder gedacht aan geografische of doelgroepgeorienteerde 
afgrenzing dan in een afgrenzing gebaseerd op vervoerders 

Aanpassing BESLUIT 3:  

BESLUIT 3 De provincie is de bevoegde instantie die de tarieven vaststelt. De vervoerder krijgt de 
vrijheid om (aanvullende) voorstellen te ontwikkelen zodat zij invulling kunnen geven 
aan de hun toebedeelde opbrengstverantwoordelijkheid. De vervoerder kan deze 
voorstellen ter besluitvorming aan de provincie voorleggen. Bij een besluit tot 
goedkeuring zal de provincie toetsen of de voorstellen bijdragen aan de geformuleerde 
beleidsdoelstellingen (zie besluit 1) en of er een consistent beeld voor de hele provincie 
ontstaat. Uitgangspunt daarbij is een kilometerprijs voor de hele provincie tenzij er een 
goede reden is om daar op geografische of doelgroepgeoriënteerde gronden van af te 
wijken. De provincie behoudt ten alle tijde het recht de voorstellen van de vervoerder 
af te wijzen.  

Toelichting
Conform de reacties van ROCOV en BRU is besluit 3 aangepast. Daarnaast is de zinsnede uit de 
begeleidende tekst “de provincie is de bevoegde instantie die uiteindelijk de tarieven vaststelt” aan het 
besluit toegevoegd teneinde deze bevoegdheid meer expliciet te maken. 
 
TARIEFNIVEAU 
Hoeveel mogen de nieuwe tarieven afwijken van de bestaande? En hoe wordt de beperkte 
kostenstijging (die de invoering van de OV-chipkaart met zich meebrengt)  gedekt? Onderstaande 
besluiten geven de prioriteiten en randvoorden aan. Voor meer informatie zie hoofdstuk 3. 
 

BESLUIT 4 Bij het bepalen van de nieuwe tarieven stelt de provincie de volgende prioriteiten:
a. Handhaving van het voorzieningenniveau heeft een hogere prioriteit dan 

handhaving van het tariefniveau. 
b. Wanneer bijdragen van rijk niet dekkend zijn, zal om het voorzieningenniveau te 

handhaven bekeken worden of het gemiddelde tariefniveau door 
tariefdifferentiatie dient te worden verhoogd waarbij kwetsbare groepen ontzien 
worden, of dat de provincie de hoogte van haar OV-exploitatiebudget 
heroverweegt. 

BESLUIT 5 Bij het bepalen en invoeren van de nieuwe tarieven stelt de provincie de volgende 
randvoorwaarden:
a. Het maatschappelijk draagvlak voor de invoering van de chipkaart wordt niet 

ondergraven, blijkend uit het aantal openbaar vervoergebruikers minimaal gelijk 
blijft. 

b. De vervoerders dragen gezamenlijk zorg voor een goede en tijdige voorlichting 
aan de reizigers. 

Reacties 
Commissie IME: Prima om handhaven van het voorzieningenniveau te prioriteren boven de 

prijs, mits hiermee bedoeld wordt dat de aantrekkelijk van het ov hoog blijft. 
Besluit 4b is niet helemaal duidelijk.  
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Besluit 1 en 5 zijn niet consistent: gelijkblijvend aantal versus gelijkblijvend 
percentage reizigers 

ROCOV: Voorzieningenniveau en tariefniveau mogen niet aan elkaar gekoppeld 
worden. Hogere exploitatiekosten mogen niet op de consument worden 
afgewenteld. 
Groei van het aantal reizigers dient gekoppeld te worden aan het 
marktaandeel. Dit moet groeien of gelijkblijven (analoog aan besluit 1a) 

 
Aanpassing BESLUIT 4 EN 5:  

BESLUIT 4 Bij het bepalen van de nieuwe tarieven stelt de provincie de volgende prioriteiten:
a. Handhaving van het voorzieningenniveau heeft een hogere prioriteit dan 

handhaving van het tariefniveau. 
b. Wanneer bijdragen van rijk niet dekkend zijn, zal om het voorzieningenniveau te 

handhaven bekeken worden of het gemiddelde tariefniveau dient te worden 
verhoogd waarbij kwetsbare groepen ontzien worden, of dat de provincie de 
hoogte van haar OV-exploitatiebudget heroverweegt. 

BESLUIT 5 Bij het bepalen en invoeren van de OV-chipkaart als betaalmiddel stelt de provincie de 
volgende randvoorwaarden:
a. Het maatschappelijk draagvlak voor de invoering van de chipkaart wordt niet 

ondergraven, introductie van de OV-chipkaart mag niet leiden tot reizigersuitval. 
b. De vervoerders dragen gezamenlijk zorg voor een goede en tijdige voorlichting 

aan de reizigers. 

Toelichting
De kosten voor het openbaar vervoer worden betaald uit twee financieringsbronnen: de bijdrage van 
de provincie en de opbrengsten die de reizigers genereren. De provincie wenst de koppeling tussen het 
voorzieningenniveau (het aanbod aan ov) en de prijsstelling van het ov niet los te laten. Immers, het 
voorzieningenniveau heeft pas bestaansrecht bij een bepaalde vraag naar ov. De prijsstelling van het 
ov is van invloed op die vraag. Op basis daarvan komt het aanbod tot stand. Juist de balans tussen 
vraag en aanbod zorgt voor een evenwichtig voorzieningenniveau. Het zou onverstandig zijn deze van 
elkaar los te koppelen. 
 
De provincie houdt er rekening mee dat de invoering van de OV-chipkaart een kostenstijging met zich 
meebrengt en verhoogt daartoe vanaf 2008 het jaarlijkse exploitatiebudget. De kosten zouden echter 
tegen kunnen vallen waardoor het exploitatiebudget niet voldoende toereikend kan zijn. In dat geval 
dient er een keuze te worden gemaakt: het voorzieningenniveau wordt beperkt, de tarieven gaan 
omhoog of de provincie heroverweegt de hoogte van het OV-exploitatiebudget. Besluit 4 geeft een 
voorkeur aan waarin de provincie een dergelijke oplossing zal proberen te vinden. In een dergelijk 
geval zal de provincie eerst kijken of het mogelijk is de tarieven te verhogen (uiteraard binnen de 
geformuleerde doelstellingen zoals bijvoorbeeld een tenminste gelijkblijvend marktaandeel ov), als dat 
niet lukt zal de provincie het OV-exploitatiebudget overwegen en in het laatste geval zal er pas over 
worden nagedacht het voorzieningenniveau aan te passen. Het gemiddelde tariefniveau hoeft niet 
noodzakelijk door tariefdifferentiatie te worden verhoogd. Het ligt meer voor de hand 
tariefdifferentiatie te koppelen aan beleidsdoelstellingen. Besluit 4 is hierop aangepast. 
 
Besluit 5 is zodanig aangepast dat er geen verwarring met besluit 1 ontstaat. Bedoeld wordt dat de 
invoering van de OV-chipkaart als betaalmiddel niet mag leiden tot reizigersuitval. Het tariefbeleid dat 
met de OV-chipkaart wordt gevoerd, zal op langere termijn dienen bij te dragen aan minimaal behoud 
van het marktaandeel ov. 
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SPITS- EN DALTARIEF 
Mobiliteitssturing en kostendekking zijn gediend met de invoering van een spits- en een daltarief. 
Voor meer informatie zie paragraaf 4.2. 
 

BESLUIT 6 a. De provincie streeft in ieder geval gedurende de invoering als het gaat om 
tariefdifferentiatie naar zoveel mogelijk rust aan het tarievenfront 

b. De provincie houdt de mogelijkheid open om tariefdifferentiatie naar spits en dal 
in te voeren wanneer onvoldoende financiering ontstaat van het 
voorzieningenniveau  

c. De afbakening van eventuele spitstijden en daltijden, wordt met het BRU en met 
aangrenzende vervoerautoriteiten afgestemd.  

d. Jongeren en ouderen worden gecompenseerd (zie besluit 7).  

Commissie IME: Landelijke afstemming en het maken van gezamenlijke afspraken is van groot 
belang. 

ROCOV: Tariefdifferentiatie dient niet gebruikt te worden als vulling voor een 
financieringsgat, maar om reizigers te trekken. Afbakening spits- en daltijden 
dient landelijk te gebeuren.  

Aanpassing BESLUIT 6:  
 

BESLUIT 6 a. De provincie streeft in ieder geval gedurende de invoering als het gaat om 
tariefdifferentiatie naar zoveel mogelijk rust aan het tarievenfront 

b. De provincie houdt de mogelijkheid open om tariefdifferentiatie naar spits en dal 
in te voeren als deze vorm van differentiatie bijdraagt een het verwezenlijken van 
de geformuleerde doelstellingen (SMPU) 

c. De afbakening van eventuele spitstijden en daltijden worden landelijk bepaald. De 
provincie maakt een keuze of ze ook daadwerkelijk wil differentieren naar spits- 
en daltijd 

Toelichting
Er ligt inmiddels een concept afspraak om de spits- en daltijden landelijk vast te leggen. De decentrale 
overheid heeft daarbij de keuze of zij ook daadwerkelijk wil overgaan tot differentiatie naar tijd. De 
keuze om tariefdifferentiatie in te voeren dient niet alleen te worden gebaseerd op wel of geen 
voldoende financiering maar breder te worden afgewogen. Besluit 6 is hierop aangepast. 
 
DOELGROEPENKORTINGEN 
Welke doelgroepen wil de provincie korting verlenen? Voor meer informatie zie paragraaf 4.3. 
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BESLUIT 7 Met betrekking tot kortingen voor doelgroepen kiest de provincie voor het volgende: 
a. Jongeren en ouderen behouden hun bevoorrechte positie. Voor deze doelgroepen 

worden daartoe abonnementsvervangende proposities ontwikkeld. 
b. Kinderen zonder abonnementsvervangende propositie ontvangen geen korting in 

de spits. De korting in de daluren wordt verhoogd ter compensatie van het effect 
van een hoger spitstarief. 

c. Ouderen zonder abonnementsvervangende propositie ontvangen geen korting in 
de spits. De korting in de daluren wordt verhoogd ter compensatie van het effect 
van een hoger spitstarief. 

d. Van verdere doelgroepkortingen wordt afgezien wanneer het draagvlak van het 
openbaar vervoer daardoor wordt aangetast.  

e. Het staat vervoerders vrij om grootgebruikcontracten met bedrijven af te sluiten 

Commissie IME: Voorstander van handhaven korting voor speciale doelgroepen. 
 Toevoegen van aanvullende kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld 

gehandicapten gewenst 
ROCOV: Dalkorting ter compensatie voor de spits moet voor deze doelgroepen alleen 

aan degenen aangeboden worden die geen keuze hebben om in de spits of dal 
te reizen, bijvoorbeeld kinderen die naar school moeten  

 
Aanpassing BESLUIT 7:  

BESLUIT 7 Met betrekking tot kortingen voor doelgroepen kiest de provincie voor het volgende: 
a. Kinderen, jongeren en ouderen behouden hun bevoorrechte positie. Voor deze 

doelgroepen zijn landelijke kortingsproposities ontwikkeld 
b. Het staat vervoerders vrij om grootgebruikcontracten met bedrijven af te sluiten 

Toelichting
Ten tijde van het opstellen van de Tariefbeleid OV-chipkaart, waren er geen landelijke producten 
ontwikkeld om bestaande doelgroepen in het ov korting te geven. Inmiddels zijn deze producten er wel 
en zijn hierover afspraken gemaakt, deze worden door de provincie onderschreven. De 
kortingsproposities zullen 24 uur per dag korting bieden en zich dus niet alleen beperken tot de 
daluren. 
Het OV-Tariefbeleid richt zich niet op specifieke kwetsbare groepen in de samenleving als 
gehandicapten. Hiervoor zijn andere beleidsvelden verantwoordelijk. Het is uiteraard wel mogelijk om 
specifieke groepen goedkoper ov aan te bieden, maar dan moet meer gedacht worden aan het 
vergoeden van saldo op de kaart of het inkopen van een specifiek kortingsproduct. 
 
ANDERE VORMEN VAN TARIEFDIFFERENTIATIE 
Voor meer informatie zie paragraaf 4.4. 
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BESLUIT 8 Met betrekking tot overige vormen van tariefdifferentiatie kiest de provincie voor 
het volgende: 
a. Voor verschillende modaliteiten (trein, bus en collectief vraagafhankelijk vervoer) 

zullen zoals ook nu het geval is verschillende tarieven gelden.  
b. Vervoerders worden aangemoedigd om middels tariefdifferentiatie (bijv. 

kwantumkorting) meer klanten te trekken of klanten te verleiden tot frequenter 
gebruik.  

c. De mogelijkheid van een eenheidstarief of voordelige tarieven in bepaalde 
gebieden of op bepaalde trajecten wordt opengehouden. 

d. Wervingsacties met tijdelijke kortingen om (nieuwe) reizigers trekken zijn 
toegestaan. Daarbij worden door de provincie Utrecht vervoerswerving en 
opbrengstderving tegen elkaar afgewogen.  

Commissie IME: Het nieuwe tarievensysteem moet wel eenvoudig en simpel voor de reizigers 
zijn. 

ROCOV: ROCOV pleit ervoor dat er uiteindelijk landelijk één tariefsysteem ontstaat 
voor regionaal trein- en busvervoer. Besluit 8b wordt van harte toegejuicht. 

 
Aanpassing BESLUIT 8: geen wijzigingen 
 
Toelichting
De landelijke afspraken zijn inmiddels verder ontwikkeld en  zorgen voor meer eenheid in de 
tarifering. De landelijke afspraken bieden daarmee duidelijkheid voor de reiziger. Om die reden stemt 
de provincie Utrecht dan ook in met de landelijke afspraken. Besluit 3 is zodanig aangepast dat bij het 
vaststellen van de tarieven altijd zal worden bekeken of er sprake is van een eenduidig systeem voor 
de reiziger. 
In landelijk verband wordt er gewerkt aan één tariefsysteem voor regionaal trein- en busvervoer. 
Omdat de provincie geen opdrachtgever is van regionale treinverbindingen is dit onderwerp voor de 
regio Utrecht op dit moment niet aan de orde. 

Hoe verder 
Het proces dat gevolgd wordt bij de uitwerking van de tarieven is geschetst in hoofdstuk 5. 
 

BESLUIT 9 Het in deze nota vastgelegde tariefbeleid vormt de basis voor de uitwerking van de 
tarieven. Daarbij zal worden overlegd met Amersfoort, de vervoerders, de 
consumentenorganisaties, het BRU en andere aangrenzende vervoerautoriteiten. 

ROCOV: ROCOV pleit voor een breder overleg dan alleen met aangrenzende 
autoriteiten  

BRU: BRU gaat uit van één uniform kilometertarief voor het gehele BRU-vervoer. 
BRU realiseert zich dat het mooi zou zijn als er in een zo groot mogelijk 
gebied een uniform kilometertarief zou gelden. De waarde ervan is echter 
minder groot dan het hanteren van uniforme en interoperabele kortingsregels. 
Het besluitvormingsproces met de noodzaak van financiele vereffening tussen 
concessies wordt zo gecompliceerd dat een uniform kilometertarief voor BRU 
en provincie een brug te ver is. 

 BRU wil graag afspraken maken over de te hanteren tarieven op provincie 
lijnen die in het BRU gebied rijden. Uitgangspunt daarbij is de benadering dat 
het provinciale tarief op deze lijnen van toepassing is, tenzij dat tot 
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substantiele verschuivingen in het vervoer gaat leiden op relaties waar 
provinciale lijnen een parallelle verbinding aan BRU lijnen geven. 

 
Aanpassing BESLUIT 9: 

BESLUIT 9 Het in deze nota vastgelegde tariefbeleid vormt de basis voor de uitwerking van de 
tarieven. Daarbij zal in het bijzonder worden overlegd met Amersfoort, de 
vervoerders, de consumentenorganisaties, het BRU en andere aangrenzende 
vervoerautoriteiten. 

Voor de tarieven op buslijnen van andere concessieverleners die op grondgebied van de 
provincie Utrecht rijden geldt als uitgangspunt de benadering dat het tarief van 
desbetreffende concessieverlener van toepassing is, tenzij dat tot substantiele 
verschuivingen of concurrentie tussen lijnen gaat leiden op relaties waar deze lijnen 
een parallelle verbinding aan provinciale lijnen geven. 

Toelichting
Het afgelopen jaar is er breed overleg gevoerd over de tarifering voor het ov. Dit overleg heeft 
geresulteerd in een landelijke set aan gemeenschappelijke afspraken. Voor de provincie is het echter 
van belang om extra afstemming te zoeken met de naastgelegen vervoergebieden.  
Besluit 9 is aangevuld met een uitgangspunt die de provincie hanteert voor de tarieven op lijnen van 
andere concessieverleners die op provinciaal grondgebied rijden. 
 
OVERIGE OPMERKINGEN 
Commissie IME: Nieuw tariefsysteem moet transparant zijn. Het moet voor reizigers duidelijk 

zijn wat zij moeten betalen. 
 Er dient een evaluatiemoment te worden ingebouwd (samen met BRU) 

Overstaptijd moet voldoende zijn omdat anders opnieuw de vaste voet in 
rekening wordt gebracht 

ROCOV: De kwetsbare groep reizigers met functiebeperking wordt niet behandeld in de 
nota. ROCOV vindt dat niet voorbij kan worden gegaan aan dergelijke 
groepen. 

BRU: Randstadspoor zou er zeer mee gediend zijn dat er tarieftechnisch onder 
dezelfde voorwaarden overgestapt kan worden van bus op trein als van bus op 
bus. In essentie gaat het er dan om dat bij overstap van bus op trein niet 
opnieuw de vaste voet betaald zou moeten worden. BRU stelt voor om 
tariefintegratie bus/tram/Randstadspoor nadrukkelijk tot een 
gemeenschappelijk programmapunt te maken. 

Amersfoort: De reacties van Amersfoort zijn reeds al in het ambtelijk voortraject verwerkt 
in de nota tarievenbeleid. 
Amersfoort geeft aan het niet passend te vinden om voor 2009 nog apart 
tarievenbeleid te gaan voeren gelet op de wijzigende bevoegdheid voor de 
stadsdienst. 

 
Reactie provincie Utrecht: 
Transparant systeem: De prijs die wordt betaald voor een rit, is bij het uitchecken af te lezen op de 

kaartlezer. Deze informatie is pas achteraf zichtbaar. Om die reden zal er 
materiaal (in de vorm van flyers, op internet of lijnfolders of posters) worden 
ontwikkeld waarop voor een aantal hoofdrelaties staan aangegeven wat een 
reis kost (bijvoorbeeld van het centrum van de ene naar de andere kern). Als 
reizigers in bezit zijn van een P-kaart bestaat er ook een mogelijkheid om 
declaratieoverzichten van gemaakte reizen op te vragen. 



Bijlage I bij GS nota Tariefbeleid OV-chipkaart 2007wvv001466i 

Evaluatiemoment: De landelijke afspraken zullen in het 3e kwartaal van 2008 worden 
geëvalueerd. Het ligt voor de hand om de verder regionale invulling van het 
tariefsysteem eveneens rond die tijd te evalueren. 

 
Overstaptijd: Op dit moment wordt in landelijk verband bekeken of de overstaptijd van 35 

minuten problemen gaat opleveren. Mocht dat het geval zijn, dan zal de 
overstaptijd worden heroverwogen. 

Beleid voor  
kwetsbare groepen: De provincie vindt het belangrijk rekening te houden met kwetsbare groepen 

reizigers. Hierbij denkt zij echter eerder aan specifiek beleid met betrekking 
tot het toegankelijk maken van het ov voor groepen met een functiebeperking 
en niet zozeer aan speciale tarieven. Wel zal met deze groepen rekening 
moeten worden gehouden bij het ontwikkelen van het chipkaartsysteem zodat 
uiteindelijk iedereen in staat is om van de chipkaart als betaalmiddel gebruik 
te kunnen maken.  

 
Randstadspoor: De provincie ziet evenals BRU het belang in van tariefintegratie tussen 

bus/tram/Randstadspoor. Met BRU verkent zij graag de mogelijkheden 
hiervoor. 

 


	Nota van wijzigingen: Tariefbeleid ov-chipkaart
	DOELSTELLING TARIEFBELEID
	Aanpassing BESLUIT 1: geen wijzigingen
	Toelichting

	LANDELIJKE AFSPRAKEN EN GEZAMENLIJK OPTREKKEN MET BRU
	Reacties

	Aanpassing BESLUIT 2:
	TARIEFVRIJHEID
	Aanpassing BESLUIT 3:
	Toelichting

	TARIEFNIVEAU
	Reacties

	Aanpassing BESLUIT 4 EN 5:
	Toelichting

	SPITS- EN DALTARIEF
	Aanpassing BESLUIT 6:
	Toelichting

	DOELGROEPENKORTINGEN
	Aanpassing BESLUIT 7:
	Toelichting

	ANDERE VORMEN VAN TARIEFDIFFERENTIATIE
	Aanpassing BESLUIT 8: geen wijzigingen
	Toelichting
	Hoe verder

	Aanpassing BESLUIT 9:
	Toelichting

	OVERIGE OPMERKINGEN

