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Onderwerp: Tariefbeleid OV-chipkaart 
 

De nota Tariefbeleid OV-chipkaart is in september vorig jaar in concept door ons vastgesteld. 
De nota is vervolgens op 5 oktober 2006 door u besproken (toen nog IME). Daarnaast is de 
nota ter reactie voorgelegd aan de gemeente Amersfoort, de Bestuur Regio Utrecht en het 
Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (ROCOV). De reacties van deze partijen 
hebben tot aanpassingen geleid in de nota.  
 
De belangrijkste aanpassingen zijn, naast enkele verbeterde formuleringen, (1) de toevoeging 
op de landelijke afspraken dat de provincie de vrijheid behoudt om de prijs per kilometer te 
bepalen en (2) de toevoeging van de landelijke afspraken m.b.t. spits- en dal tarief en m.b.t. 
doelgroepenkortingen: kinderen, jongeren en ouderen behouden hun bevoorrechte positie. 
 
Op 17 juli jongstleden hebben wij de definitieve nota vastgesteld. Deze nota treft u ter 
kennisneming aan in de bijlage bij deze brief.  
 
Achtergrond 
Decentrale overheden, vervoerbedrijven en consumentenorganisaties bereiden zich voor op de 
invoering van de OV-chipkaart. Het is de bedoeling dat de OV-chipkaart de strippenkaart zal 
vervangen. Om dat mogelijk te maken zal de Minister van Verkeer en Waterstaat na invoering 
van de OV-chipkaart, de nationale strippenkaart ongeldig verklaren. Vanaf dat moment krijgt 
de provincie Utrecht meer vrijheid in het bepalen van tarieven. De nota Tariefbeleid OV-
chipkaart geeft aan op welke wijze wij willen omgaan met de tariefvrijheid.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Nu het beleidskader voor de tarieven is vastgesteld wordt overgegaan tot het berekenen van 
de hoogte van de tarieven. Wij zullen de definitieve hoogte van de tarieven in september 2007 
vaststellen. De tarieven zullen van toepassing zijn in 2008 en daarnaast worden meegenomen 
in de uitvraag voor de aanbesteding van de nieuwe concessies.  
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