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Samenvatting 
 
Na de invoering van de OV-chipkaart verklaart de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de 
nationale strippenkaart ongeldig. Vanaf dat moment verandert voor alle reizigers de manier 
waarop zij aan een geldig vervoerbewijs komen. Deze nota behandelt de het gewenste 
distributienetwerk voor de OV-chipkaart. Per hoofdstuk zijn voorstellen voor te nemen 
besluiten opgenomen. Deze besluiten staan ook hieronder weergegeven. 
 

Marketing van de OV-chipkaarten 
Om de reizigers het meeste gemak te bieden en de distributie op een kosteneffectieve manier te 
laten plaatsvinden, zal de P-kaart (de persoonsgebondenkaart) worden gepromoot. Voor meer 
informatie zie paragraaf 2.1.  

 

BESLUIT 1 Bij de introductie van de OV-chipkaart in de provincie Utrecht wordt een actieve 
marketingstrategie ontwikkeld die erop gericht is dat de helft tot driekwart van de 
reizigers in bezit komt van een P-kaart. 

Landelijke distributiestrategie 
De vervoerbedrijven in het stads- en streekvervoer hebben een landelijke distributiestrategie 
opgesteld. De organisatie Districhip is opgezet om voor alle partijen gezamenlijk de inkoop van 
de verschillende distributieservices te verzorgen en beheren. Voor meer informatie zie paragraaf 
2.3. 
 

BESLUIT 2 Voor de inrichting van het distributienetwerk in de provincie Utrecht  
vormt de landelijke distributiestrategie van de OV-bedrijven het kader. 

Eisen aan het distributienetwerk 
De doelstellingen uit het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht zijn uitgewerkt in te 
stellen eisen aan het distributienetwerk. Voor meer informatie zie hoofdstuk 3. 
 

BESLUIT 3 De provincie Utrecht stelt de volgende eisen aan de inrichting van het 
distributienetwerk: 

1. Gemak voor de klant. 
• Voldoende bereikbaarheid van fysieke servicepunten: een geografische 

spreiding die vergelijkbaar is met het huidige netwerk (niet in aantallen 
distributiepunten, maar wel qua dekking); 

• Voldoende beschikbaarheid van fysieke servicepunten: voldoende 
ruime openingstijden, (tenminste) vergelijkbaar met het huidige 
netwerk; 

• Het distributiesysteem sluit goed aan op de reis zelf en op de 
reizigersstromen; 

• Het distributiesysteem maakt gebruik van Internet.  
• Goede herkenbaarheid: uniformiteit en logica van beschikbaarheid, een 

"intuïtief" systeem dat ook goed communiceerbaar is. 
2. Veiligheid in geval van geldhandelingen 
3. Kostenefficiënt. 
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Regionale distributienetwerk 
Naast de landelijk beschikbare distributiekanalen zijn er op regionaal niveau aanvullende 
oplaadmogelijkheden nodig voor met name reizigers die in bezit zijn van een A-kaart (anonieme 
kaart). Voor meer informatie zie paragraaf 4.3. 
 

BESLUIT 4 Voor het regionale distributienetwerk kiest de provincie Utrecht als basis het opladen 
via AVM’s op de voertuigen. Met deze invulling hebben alle kernen met een 
busvoorziening de mogelijkheid om via een automaat saldo te kopen en te laden op 
hun A- of P-kaart. 

(AVM= Add Value Machine, deze automaten zijn geschikt voor het kopen plus laden van saldo 
en producten en het tonen van transacties) 

 

BESLUIT 5 Ter ondersteuning van het basisnetwerk van AVM’s in de bussen zijn additionele 
AVM’s op de wal (buiten of binnen) gewenst. 

Verantwoordelijkheden 
Voor het regionale netwerk is een verantwoordelijkheidsverdeling nodig tussen de decentrale 
overheid en het vervoerbedrijf. Dit heeft betrekking op locaties waar AVM’s geplaatst gaan 
worden (binnen en buiten). Voor meer informatie zie paragraaf 5.1. 
 

BESLUIT 6 De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het distributienetwerk in eigen territoir. 
De provincie Utrecht kiest ervoor om de verantwoordelijkheid voor het realiseren en 
functioneren van het distributienetwerk neer te leggen bij de vervoerder(s). 

Financiering van het distributienetwerk 
Omdat het gewenste distributienetwerk voor de provincie Utrecht moet worden vastgesteld 
voordat de onderhandelingen met de potentiële leveranciers voor de distributiekanalen zijn 
afgerond, zullen de definitieve kosten voor het netwerk later worden getoetst. Voor meer 
informatie zie paragraaf 5.2. 
 

BESLUIT 7 De provincie Utrecht toetst de kosten van het door haar gewenste distributienetwerk 
aan de landelijke norm van 10% t.o.v. de reizigersomzet, zodra de definitieve prijslijst 
van Districhip bekend is. Indien de norm van 10% wordt overschreden kiest de 
provincie Utrecht ervoor het gewenste distributienetwerk ‘af te slanken’ tot een 
aanvaarbaar kostenniveau. 

Om in de startfase het gewenste distributienetwerk te kunnen leveren is aanvullende 
financiering noodzakelijk. Voor meer informatie zie paragraaf 5.2. 
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BESLUIT 8 De provincie Utrecht wendt een deel van de reservering van € 500.000 uit Algemene 
Middelen aan om de extra kosten van het distributienetwerk in 2008, de startfase van 
de OV-chipkaart, te financieren. Het resterende deel zal worden ingezet voor 
marketing en reductie van de aanschafprijs van de kaarten. 
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1 Inleiding 
 
Reizen met het openbaar vervoer betekent dat reizigers met enige regelmaat een vervoerbewijs 
moeten aanschaffen. De OV-chipkaart maakt het mogelijk om ook reizigers die niet elke dag 
met het ov reizen een gemak te bieden dat vergelijkbaar is met de OV-jaarkaart: altijd een 
geldend vervoerbewijs op zak. Dit gemak wordt geboden door de invoering van: 

� een plastic drager: de OV-chipkaart 
� reizen op saldo: een reispropositie waarbij van het saldo op de kaart automatisch het 

juiste bedrag wordt afgeschreven  
� automatisch opladen: het saldo op de kaart wordt automatisch met het door de 

reiziger bepaalde bedrag aangevuld wanneer het onder een vooraf vastgesteld bedrag 
komt 

� opladen via Internet: een tussenvorm waarbij reizigers die geen machtiging wensen 
af te geven  toch comfortabel thuis saldo kunnen laden of andere producten kunnen 
bestellen 

 
Invoering van deze nieuwe elementen betekent dat reizigers straks veel minder vaak de gang 
naar automaat, loket of postkantoor hoeven te maken. Het huidige distributiesysteem voor de 
vervoerbewijzen (nu strippenkaarten en sterabonnementen) zal hierdoor veranderen. 
Uitgangspunt voor het inrichten van het distributienetwerk voor de OV-chipkaart is het bieden 
van maximaal gemak voor de klanten tegen aanvaardbare kosten. 
 
Het doel van dit stuk is beleidskeuzes te maken die kaderstellend zijn voor nadere uitwerking 
van de uitwerking van het distributienetwerk. Bovendien geeft deze nota inzicht in het proces 
om tot een nieuw distributienetwerk te komen. De uitwerking van het landelijke 
distributienetwerk zal in het najaar van 2007 pas definitief worden afgerond. Reden hiervan is 
dat de organisatie die belast is met de landelijke uitrol van het netwerk nog in onderhandeling is 
met diverse leveranciers.  
 
Idealiter zou deze nota en het netwerk pas worden vastgesteld als de landelijke kanalen bekend 
zijn. Het tijdschema voor de aanbesteding van de nieuwe concessies zorgt er echter voor dat het 
niet mogelijk is daar nog langer op te wachten. Om het bestek voor deze concessies goed in te 
kunnen vullen, worden de beleidskeuzes voor het inrichten van het distributienetwerk in juli 
2007 door GS vastgesteld. Op die manier resteert voldoende tijd om het gewenste 
distributienetwerk onder andere met de commissie WMM te kunnen bespreken. 
 
Hoofdstuk 2 gaat in op de benodigde veranderingen in het distributienetwerk van 
vervoerbewijzen. Op basis van hoofdstuk 3, waarin de eisen die de provincie Utrecht aan het 
distributienetwerk stelt aan de orde komen, wordt het distributienetwerk voor de provincie 
Utrecht in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Vervolgens schetst hoofdstuk 5 de organisatie en 
financiering van het geheel. In hoofdstuk 6 wordt tot slot beschreven welke stappen verder gezet 
gaan worden om tot het definitieve netwerk te komen. 
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2. Naar een nieuw distributienetwerk 
In dit hoofdstuk wordt de basis van het distributienetwerk voor de OV-chipkaart beschreven: 
waarin moet het distributienetwerk voorzien en wat is er landelijk al afgesproken? 
 
Reizigers die nu van het stads- en streekvervoer gebruik maken, reizen op strippenkaarten en 
sterabonnementen. Deze zijn verkrijgbaar bij fysieke verkooppunten: van tabakswinkels en 
Albert Heijn tot Postkantoren. Jaarkaarten kunnen alleen per post besteld worden.  
De komst van de OV-Chipkaart zal leiden tot een ander koopgedrag van de reiziger: deze heeft 
straks meer verkooppunten ter beschikking, omdat via Internet en telefoon ook digitaal OV-
chipkaart diensten afgenomen kunnen worden. De reiziger heeft minder vaak een fysiek en 
bemant verkooppunt nodig om ‘aan een kaartje te komen’.  
 

2.1 Onderdelen van het nieuwe distributienetwerk 
Om te kunnen reizen moet de reiziger straks beschikken over een kaart met reissaldo eventueel 
aangevuld met een product. Hieronder volgt een korte toelichting op deze onderdelen 
 

Distributie van kaarten 
Het OV-chipkaartsysteem kent drie typen kaarten: 
 

� Een A-kaart (anonieme kaart) is een plastic kaart zonder persoonlijke kenmerken. Op 
de A-kaart staat een elektronische beurs die kan worden opgeladen met saldo (€). De A-
kaart kan gebruikt worden door meerdere personen, zij het niet tegelijkertijd, en is 
overdraagbaar. Met een A-kaart kan op alle ov-producten worden gereisd waar geen 
NAW-gegevens voor nodig zijn (zoals het reizen op saldo of het reizen op een enkele 
reis of retour bij NS). 

 
� Een P-kaart (persoonsgebonden kaart; staat op naam van de gebruiker). De P-kaart 

heeft dezelfde mogelijkheden als een A-kaart plus een aantal extra persoonsgeboden 
opties. Zo zijn op deze kaart persoonsgebonden kortingen mogelijk (kinderen, 65+) en 
biedt de kaart ook de mogelijkheid om de elektronische beurs automatisch op te laden 
('auto-reload') waarbij de kosten van giro- of bankrekening worden afgeschreven. 
Daarnaast is het met deze kaart mogelijk om via Internet of telefoon producten te 
bestellen (vergelijkbaar met abonnementen) die vervolgens via een kaartlezer op het 
voertuig kunnen worden afgehaald. 

 
� Een niet-oplaadbare W-kaart (wegwerpkaart). Deze kaart is niet van plastic maar van 

papier en heeft een vooraf ingestelde waarde. De kaart is vooral bedoeld voor zeer 
incidentele reizigers zoals toeristen en dagjesmensen. 

 
Groepskaarten waarbij meer reizigers tegelijk met één kaart dezelfde reis tegen een gereduceerd 
tarief reizen, passen niet in het landelijke systeem: iedere reiziger heeft een eigen kaart nodig. 
Groepstarieven zijn echter niet bij voorbaat uitgesloten. 
 
In de landelijke distributiestrategie van de vervoerbedrijven is het streven om de helft tot 
driekwart van de 12,5 miljoen reizigers die van het OV in Nederland gebruik maken, een 
persoonlijke P-kaart te verstrekken of te laten aanschaffen. Dit levert voor de reiziger het meeste 
gemak op. Daarnaast maakt de P-kaart het mogelijk de distributie op een kosteneffectieve 
manier plaats te laten vinden. Reizigers met een P-kaart zijn namelijk ook in staat om via de 
digitale weg saldo op de kaart te laden. De digitale kanalen zijn goedkoper dan de fysieke 
oplaadpunten waardoor de kosten van de provincie worden gedrukt. Om dit doel te 
bewerkstelligen kan onder andere worden gedacht aan diverse kortingen op de aanschafprijs van 
de kaart.  
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Voorstel 

BESLUIT 1 Bij de introductie van de OV-chipkaart in de provincie Utrecht wordt een actieve 
marketingstrategie ontwikkeld die erop gericht is dat de helft tot driekwart van de 
reizigers in bezit komt van een P-kaart. 

Distributie van waarde (reissaldo) 
Op de OV-chipkaart kunnen reizigers, zonder vooraf aan te geven waar hij of zij naartoe reist, 
betalen voor hun reis: dit wordt “reizend specificeren” genoemd. Het reizen op saldo vervangt 
de huidige strippenkaarten. Daarvoor zal de reiziger een saldo op zijn of haar OV-chipkaart 
moeten zetten. Tijdens de reis ‘checkt de reiziger in’ op de opstapplaats (bij een ‘poortje op de 
wal’ of bij een in/uitcheck paal in het voertuig) en ‘checkt de reiziger uit’ op de aankomstplaats 
(wederom bij een ‘poortje op de wal’ of bij een in/uitcheck paal in het voertuig). Op basis van 
gereden kilometers berekent het systeem de prijs van die rit. Vervolgens wordt dit bedrag van 
het saldo op de kaart afgeschreven bij het uitchecken. 
 
Dit ‘reizend specificeren’ komt in de plaats van het huidige afwaarderen van strippenkaarten 
(door iedere strip die gestempeld wordt, wordt de totale waarde van alle nog ongebruikte 
strippen lager). Strippenkaarten worden nu verkocht in de bus en bij voorverkoopadressen zoals 
OV-bedrijfloketten, kiosken op stations, Wizzl’s, OV-Shops (merendeels sigarenwinkels), grote 
en kleine supermarkten, postkantoren, postagentschappen en tijdschriftenwinkels. Voor het 
laden van saldo zijn straks in het nieuwe distributienetwerk verschillende mogelijkheden (zie 
paragraaf 4.1). 

 

Distributie van producten  
Naast ‘reizend specificeren’ is het straks ook mogelijk ‘vooraf te specificeren’ door vooraf 
producten op de kaart te laden. Dit betreft zowel kortingsproducten ter vervanging van de 
huidige abonnementen als kortingsproposities1 voor bepaalde doelgroepen.  
Om in aanmerking te komen voor persoonsgebonden producten en sommige van de 
kortingproposities, zoals leeftijdskorting is het noodzakelijk dat de reiziger beschikt over een P-
kaart. 

2.2 Functies voor de distributie van de OV-chipkaart 
Om kaarten, saldo en producten te kunnen verkopen, dient het distributienetwerk voor de OV-
chipkaart de volgende functies te kunnen vervullen: 
 
� Het aanvragen van P-kaarten, resp. het verkopen van A-kaarten. 

Voor de reiziger is dit, na de eerste keer, een weinig voorkomende handeling, want de OV-
chipkaart is 5 jaar geldig. 

 
� Het opwaarderen van de chipkaart, dus het bijkopen van saldo. 

Dit is een regelmatig terugkerende handeling. Dit kan onderscheiden worden naar twee 
onderdelen, het bijkopen van saldo en het plaatsen van het bijgekochte saldo op de 
chipkaart: het "afhalen". Voor A-kaarten gebeurt dit altijd tegelijkertijd, maar voor P-
kaarten kan dit gescheiden zijn (zie verder). 

 
� Het kopen en plaatsen van proposities (producten) op de chipkaart. 

Dit geldt voor de P-kaarten. Ook hier is weer een scheiding tussen kopen en afhalen 
mogelijk. Vooral frequente reizigers zullen geïnteresseerd zijn in de producten .  

 
1 Kortingsproposities bestaan voor vier groepen: kinderen tot 11 jaar, jongeren 11-18 jaar, studenten en 65-plussers. 
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� Het verlenen van service. 
Dit betreft het geven van informatie, het inzicht verschaffen over de gemaakte 
reizen/transacties, service rond het verlies van de chipkaart en dergelijke. De 
informatiefunctie is zeker in het begin van groot belang. Daarna zullen de reizigers 
waarschijnlijk alleen nog incidenteel (bijv. bij verlies van en chipkaart e.d.) van deze functie 
gebruik maken, m.u.v. de transactieoverzichten die zullen structureel worden opgevraagd.

� Verkoop van "wegwerpkaarten” aan incidentele reizigers. 
 

2.3 Landelijke distributiestrategie  
De OV-bedrijven hebben gezamenlijk een strategie opgesteld voor de invulling van het 
distributienetwerk. Deze strategie is in landelijk verband binnen de koepels SKVV en IPO 
besproken. De doelstelling voor het inrichten van het netwerk is tweeledig: 
 
� Het biedt de reiziger eenvoudig toegang tot het OV: 

- Het is éénduidig en herkenbaar. Door maximale landelijke uniformiteit in de 
distributiekanalen na te streven, weet de reiziger waar hij/zij welke producten kan 
verwachten. 

- Het is toegankelijk zodat de reiziger in heel Nederland met weinig inspanning toegang 
tot het OV heeft. 

- Het faciliteert een soepele overgang naar nieuwe, efficiëntere routines voor reizigers. 
� Het heeft een gezonde balans tussen gemak en efficiency en leidt tot aanvaardbare kosten. 
 
In de landelijke strategie over de distributie van de OV-chipkaart zijn belangrijke criteria het 
gemak voor de reizigers en kanaalsturing naar zelfbediening en gebruik van goedkope 
distributiekanalen (Internet, autoreload). Kanaalsturing vindt plaats door beprijzen van de 
verschillende distributiekanalen. Hierbij zullen met name de lokethandelingen, waarmee een 
extra service aan de reizigers wordt geboden, relatief duurder worden. 
 

Voorstel 

BESLUIT 2 Voor de inrichting van het distributienetwerk in de provincie Utrecht  
vormt de landelijke distributiestrategie van de OV-bedrijven het kader. 

De vervoerbedrijven hebben vorig jaar Districhip in het leven geroepen om de distributie op 
poten te zetten. Districhip heeft de eerste maanden benut om diensten, producten, prijzen en 
levertermijnen van potentiële leveranciers in beeld te krijgen. Deze inzichten zijn startpunt 
geweest voor contractonderhandelingen. Omdat de onderhandelingen met potentiële 
leveranciers nog gaande zijn, is er op dit moment nog geen definitieve prijslijst van de 
investerings- en transactiekosten per kanaal. Ook is er nog geen definitieve keuze gemaakt voor 
verkoopkanalen via derden (bijv. via Postkantoren of Albert Heijn) 
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3. Eisen aan het distributienetwerk in de provincie Utrecht 
In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van de doelstellingen die de provincie Utrecht heeft met 
openbaar vervoer, beschreven welke eisen de provincie stelt aan het distributienetwerk. 
 
Het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) bevat drie hoofddoelstellingen die 
betrekking hebben op bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving.  
 
"Het eerste hoofddoel is het realiseren van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem om de 
bereikbaarheid in en van de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen."

Een doelmatig verkeer- en vervoersysteem vraagt om: 
� een vastgesteld kwaliteitsniveau; 
� optimale benutting van de capaciteit; 
� een goede overstapgelegenheid. 
 
Met betrekking tot het openbaar vervoer beschrijft het SMPU de volgende doelen: 
� "Het openbaar vervoer levert een bijdrage aan de bereikbaarheid van de provincie Utrecht. 

Het openbaar vervoer (bus en trein) in Midden-Nederland behoudt bij stijgende 
personenmobiliteit het marktaandeel (stijging aantal reizigers). 

� De sociale functie van het openbaar vervoer wordt gewaarborgd. 
� De kwaliteit (onder meer toegankelijkheid en sociale veiligheid) van het openbaar vervoer 

wordt verbeterd." 
 

Realisatie van deze doelstellingen vraagt om toegankelijk2 én betaalbaar openbaar vervoer. Dit 
zijn twee deels tegenstrijdige belangen waarin een balans gevonden moet worden. Een hoge 
toegankelijkheid (veel distributiepunten) levert een hoge kwaliteit, maar kost veel geld; minder 
distributiepunten maken het distributienetwerk goedkoper, maar bieden de reiziger een 
beperkter aanbod.  
 
Om de overgang van strip naar chip te faciliteren wordt ervoor gekozen om naast de nieuwe 
kanalen (Internet, automatisch opladen van saldo) te beginnen met een goede aansluiting op het 
huidige arsenaal aan verkooppunten. Omdat het nog onbekend is hoe de reizigers gebruik gaan 
maken van de verschillende distributiekanalen wordt ruim gerekend met de vervanging van de 
huidige verkooppunten. De doelstelling uit het SMPU om de kwaliteit van het OV te verbeteren 
is uitgewerkt in te stellen eisen aan het distributienetwerk. Deze eisen houden rekening met een 
overgang- en gewenningsperiode voor reizigers. 
 

2 Met toegankelijkheid wordt in dit verband de beschikbaarheid van distributiepunten bedoeld. 
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Voorstel  

BESLUIT 3 De provincie Utrecht stelt de volgende eisen aan de inrichting van het 
distributienetwerk: 

1. Gemak voor de klant 
• Voldoende bereikbaarheid van fysieke servicepunten: een geografische 

spreiding die vergelijkbaar is met het huidige netwerk (niet in aantallen 
distributiepunten, maar wel qua dekking); 

• Voldoende beschikbaarheid van fysieke servicepunten: voldoende 
ruime openingstijden, (tenminste) vergelijkbaar met het huidige 
netwerk; 

• Het distributiesysteem sluit goed aan op de reis zelf en op de 
reizigersstromen; 

• Het distributiesysteem maakt gebruik van Internet.  
• Goede herkenbaarheid: uniformiteit en logica van beschikbaarheid, een 

"intuïtief" systeem dat ook goed communiceerbaar is. 
2. Veiligheid in geval van geldhandelingen 
3. Kostenefficiënt 
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4. Het distributienetwerk voor de provincie Utrecht  

4.1 Het landelijke netwerk 
Het distributienetwerk zal grotendeels op landelijk schaal worden ingericht. Landelijk zullen de 
volgende distributiekanalen beschikbaar zijn: 
 

- Een netwerk van fysieke servicepunten 
Dit netwerk zal alle functies vervullen, van P-kaarten aanvragen tot en met 
serviceverlening. Invulling van het fysieke netwerk is afhankelijk van de 
onderhandelingen van Districhip. Kandidaten zijn Postkantoren, supermarktketens of de 
‘sector tabak & gemak’. 

 
- Internet  

Via Internet kunnen P-kaarten aangevraagd worden. Hier kunnen P-kaarthouders 
producten bestellen en betalen, en saldo bijkopen. Ook heeft het Internet een 
informatie/servicefunctie. 

 
- Afhaalapparaten op de bus 

Oorspronkelijk was gedacht dat de incheck-kaartlezers het (eerder via Internet) 
gekochte saldo en/of product op de chipkaart van de reiziger zou plaatsen. Dit bleek 
technisch niet mogelijk. Om die reden is er een afhaalapparaat ontwikkeld dat apart in 
de bus zal worden geplaatst. Eerder bestelde producten via Internet kunnen via dit 
apparaat op de kaart worden gezet door de OV-chipkaart voor het apparaat te houden. 

 
- Callcenters (landelijk en van de OV-bedrijven) 

Hier kunnen P-kaarten aangevraagd worden en wordt service verleend. 
 

- OV-loketten van de vervoerders 
Deze kennen, net als het fysieke netwerk, alle functies. 

 
- Verkoop van wegwerpkaarten op de bus 

 
Voor P-kaarthouders geldt bovendien dat zij gebruik kunnen maken van een automatische 
oplaadfunctie, via automatische incasso, om hun saldo bij te laden.  
 
Het landelijke distributienetwerk voorziet voldoende in functies voor het aanvragen van P-
kaarten, het verlenen van service en verkoop van wegwerpkaartjes voor incidentele reizigers. 
Voor de P-kaarthouders die gebruik maken van automatisch opladen en Internet is hiermee de 
factor gemak aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de huidige situatie.  
Voor het kopen van A-kaarten en voor de regelmatig terugkerende handelingen van het 
bijkopen en laden van saldo en producten is echter een aanvullend regionaal distributienetwerk
nodig. Voor dat distributiesysteem is de volgende apparatuur beschikbaar: 
 

- TVM's (Ticket Vending Machines) voor verkoop van A-kaarten, kopen plus laden 
van saldo en van producten, tonen van transacties. Deze TVM's zijn zwaardere 
automaten, geschikt voor buitenplaatsing. 

 
- AVM's (Add Value Machines)  

Deze lichtere automaten zijn voor het kopen plus laden van saldo en van producten en 
het tonen van transacties. 

- Deze AVM's zijn te onderscheiden naar AVM's voor binnen (in een winkel, 
postkantoor, ziekenhuis, etc) en voor buiten. De buiten-AVM's zijn qua behuizing 
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zwaarder i.v.m. het buiten plaatsen. Binnen AVM’s kunnen zowel op de wal in winkels 
worden geplaatst als in het voertuig.  

 

4.2  Het regionale netwerk: bepalen van distributievraag 
Om het additionele regionale netwerk te kunnen bepalen is inzicht nodig in de te verwachten 
distributievraag en –aanbod. Om daar zicht op te krijgen, zijn de huidige verkoopgegevens van 
de strippenkaarten en sterabonnementen vertrekpunt.  
 
Op basis van de omzet van de huidige vervoerbewijzen kan het aantal te verwachten transacties 
per postcodegebied worden berekend. Filosofie daarbij is: hoe meer transacties een woonkern 
heeft, hoe intensiever het distributieaanbod moet zijn. Daarnaast dient een inschatting gemaakt 
te worden van het aantal A-kaarten dat verkocht gaat worden. Vooral gebruikers van deze kaart 
zullen een beroep doen op het additionele netwerk, omdat met een A-kaart geen gebruik kan 
worden gemaakt van autoreload of Internet. 
 
Bij het berekenen van het aantal geschatte transacties wordt er vanuit gegaan dat 50% van de 
reizigers gebruik zal maken van een A-kaart. 
 
In onderstaande tabel is het aantal te verwachten transacties per postcodegebied weergegeven 
(gesorteerd in aflopend aantal) 
 
Tabel 1  Verwachte aan transacties per postcodegebied 
 

Huidig # verk-
punten

Totaal # 
transacties

# verk-punten 
gewenst

# NS-stations 
aanwezig

# St-Str punten 
gewenst

Amersfoort 31 154.405 8 3 5
Wijk bij Duurstede 5 48.785 2 2
Veenendaal 11 23.443 1 3
Soest 6 18.886 1 2
Montfoort 3 15.097 1 1
Oudewater 2 12.565 1 1
Leusden 7 11.971 1 1
Rhenen 3 10.225 1 1
Lopik 1 8.562
Woudenberg 4 6.650
Baarn 3 6.625 1
Benschop 1 6.446
Soesterberg 2 5.603
Bunschoten 3 4.530
Hoogland 3 4.438
Cothen 2 3.782
Eemnes 1 2.977
Elst Ut 1 2.044
Renswoude 1 1.893
Linschoten 1 528
Lopikerkapel 1 523
Langbroek 1 393
Polsbroek 1 221
Hooglanderveen 1 119
Eindtotaal 95 350.709 16 10 10
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4.3 Kiezen van het aantal en locaties van de distributiepunten 
Bij de toetsing van het distributienetwerk aan de eisen uit hoofdstuk 3, schenkt de provincie 
extra aandacht aan de aspecten toegankelijkheid en bereikbaarheid van kleine kernen. 
 
Daarnaast is het belangrijk om zeker in de eerste jaren flexibiliteit in het distributienetwerk te 
behouden om in te kunnen spelen op het veranderende koop- en reisgedrag van de reiziger. Het 
is op dit moment nog onbekend hoe snel en in welke mate reizigers van het openbaar vervoer in 
de provincie/regio Utrecht gebruik gaan maken van de nieuwe niet-fysieke kanalen.  
 
Het is daarom dat er ook voor inwoners in kleinere kernen gelegenheid moet zijn om saldo te 
kopen en te laden. 
 
TVM’s zijn zwaardere en duurdere automaten geschikt voor buitenplaatsing. TVM’s zullen 
doorgaans alleen op grote vervoerknooppunten worden geplaatst: alle trein- en metrostations en 
op enkele grote busstations. In de provincie Utrecht is er onvoldoende reizigersvolume bij 
busknooppunten om een TVM machine te plaatsen.  
 
De keuze die dan nog voorligt, is die tussen  

- AVM’s op de wal: 
o binnen in winkels, postkantoren, ziekenhuizen e.d., en; 
o buiten op drukke locaties zoals een halte in het centrum of een busstation; 

- AVM’s in de bus. 
 
Beide mogelijkheden hebben voor- en nadelen: 
 

AVM’s op de wal AVM’s in de bus 
- Voordeel: in gebieden met doorgaans 

drukke lijnen is het opladen op de wal 
wat rustiger en veiliger 

 

- Voordeel: opladen op voertuigen 
vergroot toegankelijkheid in daluren 
en streekomgeving. 

- Voordeel: reizigers zijn vóór 
instappen altijd in bezit van voldoende 
saldo 

 

- Voordeel: opladen op plek van 
gebruik levert intuïtief systeem 

- Voordeel: buiten AVM’s op drukke 
knooppunten biedt opladen op plek 
van gebruik (intuïtief systeem) echter 
niet op alle haltes 

- Voordeel: eenvoud in organisatie door 
slechts een paar OV-bedrijven i.p.v. 
diverse OV-shops 

 
- Voordeel: AVM zal vooral tijdens de 

daluren worden gebruikt en 
openingstijden voertuig leveren dan 
de grootste tijdspanne 

 
- Voordeel: reizigers hoeven niet eerst 

ergens anders heen om hun saldo op te 
laden 

 
Nadeel: geen locatie leidt tot optimale 
landelijke spreiding en herkenbaarheid 

- Nadeel: chauffeur moet soms eerst 
reizigers inlaten die eerst opladen en 
pas daarna inchecken (meer een 
nadeel voor het bedrijf dan voor de 
klant) 
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Met name voor inwoners in kleinere kernen biedt het plaatsen van AVM’s in het voertuig 
voordeel t.o.v. het plaatsen op de wal. Met het plaatsen van AVM’s op voertuigen hebben alle 
kernen vanaf 800 inwoners met een busbediening de mogelijkheid om via een automaat saldo te 
kopen en te laden op hun A- of P-kaart. De AVM’s in de bussen worden zo uitgerust dat 
reizigers direct de mogelijkheid hebben om via Internet bestelde producten te kunnen  
“ afhalen”.  
 

Voorstel 

BESLUIT 4 Voor het regionale distributienetwerk kiest de provincie Utrecht als basis het opladen 
via AVM’s op de voertuigen. Met deze invulling hebben alle inwoners met een 
busvoorziening de mogelijkheid om via een automaat saldo te kopen en te laden op 
hun A- of P-kaart. 

Om te bepalen of er naast AVM’s op de voertuigen nog aanvullende verkooppunten nodig zijn 
op de wal in drukke gebieden biedt tabel 1 input. Voor de kernen met een groot aantal 
transacties (meer dan 10.000 per jaar / 30 per dag) is het in elk geval gewenst om minimaal één 
verkooppunt op de wal te hebben. In enkele kernen is er al een verkooploket op het station 
aanwezig. Voor deze kernen voldoet dat punt als een van de gewenst verkooppunten. 
 
De provincie kiest ervoor om het netwerk in de eerste jaren wat ruimer in te richten zodat er een 
periode ontstaat waarin reizigers aan de nieuwe routines kunnen wennen. Hiervoor zijn 
ondersteunende AVM’s op de wal nodig. 
 
Voorstel 

BESLUIT 5 Ter ondersteuning van het basisnetwerk van AVM’s in de bussen zijn additionele 
AVM’s op de wal (buiten of binnen) gewenst. 

In bijlage I is een kaartje met een netwerk voor de provincie Utrecht opgenomen. Zo zal het 
netwerk eruit zien als gebruik wordt gemaakt van de verkoopkanalen postkantoren en 
postagentschappen. Zoals eerder is aangegeven wordt een definitieve keuze voor een 
verkoopketen gemaakt als Districhip de onderhandelingen heeft afgerond (planning eind 
augustus/ begin september) 

4.4 Afstemming van het regionale netwerk met BRU 
In de regio in en direct rondom de stad Utrecht ligt de verantwoordelijkheid voor het openbaar 
vervoer bij het Bestuur Regio Utrecht (BRU). De invoering van de OV-chipkaart in provinciaal 
en BRU gebied vindt in onderlinge afstemming plaats. Provincie en BRU hebben daarom in 
overleg het gewenste distributienetwerk voor de regio Utrecht ingevuld. Gezien de 
bevolkingsdichtheid in het BRU gebied en hun doorgaans drukke lijnen, is het opladen op de 
bussen voor BRU een minder geschikte optie. BRU denkt daarom ambtelijk aan de volgende 
invulling van het netwerk: 
- AVM’s op de wal: 

� Binnen in winkels (postkantoren of andere keten, afhankelijk van nog te sluiten 
contracten door Districhip) 

� Buiten in de openbare ruimte op drukke OV-punten 
- TVM’s op de busstations Utrecht, Zeist en Nieuwegein 
- AVM’s in de sneltrams 
- Afhaalapparaten op alle voertuigen (bus en tram) 
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Het distributienetwerk in de regio Utrecht is dan zodanig ingevuld dat er op de trams van het 
BRU en streeklijnen van de provincie de mogelijkheid is om saldo te kopen in het voertuig. In 
de stedelijke omgevingen biedt het netwerk de mogelijkheid om saldo op de wal te kopen (of bij 
automaten in de openbare ruimte (drukke OV-locaties) of in winkels.  



5. Exploitatiestructuur en financiering 

5.1 Exploitatie 
De huidige distributie valt onder de verantwoordelijkheid van de vervoerbedrijven. Hiervoor 
functioneert een landelijk servicebedrijf Vervoerbewijzen Nederland (VBN). Voor de OV-
chipkaart is een soortgelijk servicebedrijf ingericht, Districhip. Districhip is een aparte BV van 
VBN. Om te voorkomen dat er een onbeheersbare veelheid aan apparatuur en services ontstaat, 
moet de rol van Districhip in de startfase groot zijn. Uitgangspunt is dat Districhip alle 
contracten zal afsluiten voor het landelijke netwerk en voor alle apparatuur en diensten 
(inrichting, exploitatie en onderhoud). 
 
Voor het regionale netwerk is een verantwoordelijkheidsverdeling nodig tussen de decentrale 
overheid en het vervoerbedrijf voor wat betreft het contracteren van de locaties binnen en buiten 
voor de plaatsing van de AVM’s, eventuele TVM’s (inclusief beheer en onderhoud). 
 
De provincie Utrecht is uiteindelijk primair verantwoordelijk voor de distributie in het eigen 
territoir. De provincie kan er voor kiezen om de realisatie en functioneren van het netwerk zelf 
ter hand te nemen dan wel bij de vervoerbedrijven neer te leggen.  
 
Met het vaststellen van het ‘Kader voor concessieverlening’ en het ‘concept? Programma van 
Eisen voor aanbesteding van het streekvervoer’ heeft de provincie een aansturingmodel ingezet 
waarbij is gekozen de vervoerder te sturen op doelen of op resultaten. Voor wat betreft de 
organisatie van het distributienetwerk ligt het dan in de lijn om de verantwoordelijkheid voor 
het realiseren en functioneren van het netwerk bij het vervoerbedrijf neer te leggen. Als 
opbrengstververantwoordelijke partij is het immers voor de vervoerder van belang om een goed 
werkend distributiesysteem voor zijn reizigers operationeel te hebben. De provincie zal eisen 
stellen aan de omvang van het netwerk en zorgen dat er een goed dekkend netwerk aan haar 
inwoners ter beschikking staat.  
 

Voorstel 

BESLUIT 6 De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het distributienetwerk in eigen territoir. 
De provincie Utrecht kiest ervoor om de verantwoordelijkheid voor het realiseren en 
functioneren van het distributienetwerk neer te leggen bij de vervoerder(s). 

Afspraken met Connexxion voor 2008 
Voor de invoering van de OV-chipkaart in 2008 zijn voor de concessies Utrecht Oost, Utrecht 
Zuidwest, Wijk bij Duurstede en Amersfoort afspraken gemaakt met Connexxion. Op dit 
moment zijn er voor de concessie Utrecht Noordwest van Veolia nog geen afspraken voor 
invoering van de OV-chipkaart.3

Distributie vormt onderdeel van het totaalpakket aan afspraken dat met Connexxion is gemaakt. 
Met Connexxion is afgesproken dat zij van de provincie Utrecht een evenredig aandeel van de 
‘OV-chipkaart migratiesubsidie die het Rijk de provincie ter beschikking stelt’ ontvangt voor de 
vier bovengenoemde concessies. In ruil daarvoor moet Connexxion de prestaties leveren die zijn 
voorzien in de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA); hierop is de 
 
3 Indien er geen afspraken met Veolia over invoering van de OV-chipkaart per 2008 kunnen worden gemaakt, zal de 
invoering van de OV-chipkaart in de concessie Utrecht Noordwest met de invoering van de nieuwe concessie, op 14 
december 2008, worden geregeld. 
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migratiesubsidie gebaseerd. Voor de distributie betekent dit dat zij een bepaalde omvang van het 
aantal automaten en serviceloketten voor hun rekening dienen te nemen. Inmiddels is de kennis 
over een goed distributienetwerk verder ontwikkeld ten opzichte van de periode waarin  de 
MKBA (2002) uitgevoerd is. Bovendien zijn er andere mogelijkheden bijgekomen (zoals het 
opladen op de bus). Daarom is met Connexxion overeengekomen dat zij zorgdragen voor een 
distributienetwerk met een vergelijkbare omvang als in de MKBA is voorzien. 
 
De omvang van het netwerk in de MKBA is voor de startfase van het project onvoldoende ruim 
gedefinieerd. Omdat het nog onbekend is hoe de reizigers gebruik gaan maken van de 
verschillende distributiekanalen kiest de provincie ervoor om in de startfase een vergelijkbaar 
distributienetwerk te bieden met het huidige arsenaal aan verkooppunten. Paragraaf 5.2 gaat 
verder in op de omvang (aantallen) en financiering van het netwerk. 
 

Uitvraag in aanbesteding 
In het bestek voor de aanbesteding van de nieuwe concessies zal de provincie Utrecht het 
gewenste netwerk zoals weergegeven in de bijlage of een vergelijkbaar netwerk uitvragen. 
Daarbij zal de vervoerder verantwoordelijk zijn voor het realiseren en goed functioneren van het 
netwerk. 
 
Het nu aangegeven regionale distributienetwerk is ontworpen op basis van de huidige kennis en 
veronderstellingen. Het is goed denkbaar dat na de aanbesteding er toch op punten 
veranderingen / aanvullingen op het distributienetwerk wenselijk zijn doordat het gebruik 
anders is dan tevoren verwacht werd. Ook zal na een zekere periode van gewenning een 
aanpassing plaats kunnen vinden omdat er van sommige kanalen minder gebruik wordt 
gemaakt. Daarbij komt dat automaten een verwachte levensduur van 5 jaar hebben. Dit alles 
maakt dat gedurende de nieuwe concessies het distributienetwerk naar alle waarschijnlijkheid 
zal worden aangepast. In het bestek voor aanbesteding zal daarom een prijs voor 
meer/minderwerk voor onderdelen van het netwerk worden uitgevraagd. 

5.2 Omvang en financiering van het distributienetwerk 
De financieringsconstructie vloeit voort uit de keuze die is gemaakt ten aanzien van de 
taakverdeling. Als de provincie Utrecht aan haar concessiehouders vraagt de exploitatie van het 
distributienetwerk te verzorgen, dan zullen daar ook de benodigde financiële middelen 
tegenover moeten worden gesteld. Bij het besluit tot invoering van de OV-chipkaart heeft de 
provincie Utrecht hiertoe een budgetreservering gemaakt door jaarlijks een bedrag van € 
800.000 in de BDU ter beschikking te stellen ter financiering van de OV-chipkaartkosten.  
 
Er zijn op dit moment twee complicerende factoren: 
- Landelijk wordt ingezet op kanaalsturing: voor service waar goedkoper alternatief voor 

handen is worden transactiekosten aan de klant in rekening gebracht. Op dit moment is niet 
bekend: 
� of kanaalsturing van meet af aan wordt toegepast of pas na een bepaalde 

gewenningsperiode; 
� hoe hoog de transactiefees zijn die aan de klant worden doorberekend. 

- De definitieve kosten van de distributiekanalen zijn nog niet bekend, omdat Districhip nog in 
onderhandeling is met potentiële leveranciers. 

 
Bovenstaande factoren maken het lastig om de kosten van het gewenste netwerk te berekenen.  
Tot op heden dalen de kosten van de distributiekanalen van Districhip nog steeds. Verwachting 
is, dat er begin september een definitieve prijslijst van Districhip bekend is.  
 
De kosten van het huidige distributiesysteem ten opzichte van de omzet van strippenkaarten en 
sterabonnementen bedraagt landelijk 5%.  Met de invoering van de OV-chipkaart is er rekening 
mee gehouden dat de kosten voor distributie binnen het nieuwe systeem hoger uit zouden vallen 
en is gerekend met een norm van 10%.  Wanneer de definitieve prijslijst beschikbaar is, zal 
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worden getoetst of het gewenste netwerk voor de provincie Utrecht vergelijkbaar is met deze 
norm. Indien de norm wordt overschreden zijn er drie opties: 

1. het netwerk wordt aangepast (afgeslankt); 
2. norm van 10% wordt heroverwogen; 
3. een (groter) deel van de kosten wordt aan de reizigers doorberekend. 

 

Voorstel 

BESLUIT 7 De provincie Utrecht toetst de kosten van het door haar gewenste distributienetwerk 
aan de landelijke norm van 10% t.o.v. de reizigersomzet. Indien de norm van 10% 
wordt overschreden kiest de provincie Utrecht ervoor het gewenste distributienetwerk 
‘af te slanken’ tot een aanvaarbaar kostenniveau.  

Zoals het er nu uitziet zal Connexxion op basis van de MKBA-subsidie niet in staat zijn het 
gewenste netwerk te leveren. Reden hiervan is dat de provincie in de startfase van het project 
een ruimer distributienetwerk wenst dat goed aansluit op bestaande routines van reizigers. Dit 
netwerk biedt meer mogelijkheden dan waar in de MKBA rekening mee is gehouden. Eerder 
heeft Provinciale Staten uit algemene middelen een bedrag van € 500.000 gereserveerd om de 
introductie van de OV-chipkaart in de startfase te vergemakkelijken voor de reiziger.  
 

Voorstel 

BESLUIT 8 De provincie Utrecht wendt een deel van de reservering van € 500.000 uit Algemene 
Middelen aan om de extra kosten van het distributienetwerk in 2008, de startfase van 
de OV-chipkaart, te financieren. Het resterende deel zal worden ingezet voor 
marketing en reductie van de aanschafprijs van de kaarten. 



6. Hoe verder? 
 
Na de standpuntbepaling door GS met betrekking tot het distributiebeleid, worden de volgende 
stappen gezet: 
 

1. Gerichte vervolgoverleggen met Amersfoort, BRU en andere aangrenzende 
vervoerautoriteiten, vervoerders, consumentenorganisaties; 

2. Bespreking(-en) in de statencommissie, Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) op 
17 september 2007; 

3. Toets van het gewenste netwerk op kostennorm; 
4. Indien nodig: kleine aanpassingen op het netwerk door gedeputeerde mr. J. Ekkers; 
5. Realisatie van het netwerk. 

 
Zoals in de Inleiding ook al is aangegeven, is de timing van de besluitvorming niet ideaal. 
Landelijk zijn de contracten voor het netwerk nog niet afgesloten waardoor er op dit moment 
nog geen zicht is op het de keten waar de servicebalies worden ingericht. Bovendien zijn er nog 
geen definitieve prijzen. Het tijdschema voor de aanbesteding maakt echter dat de provincie 
Utrecht gedwongen is op dit moment keuzes over het gewenste netwerk te maken. Een verdere 
vertraging in de landelijke onderhandelingen vormt een risico voor de provincie. Vooralsnog 
heeft Districhip gepland begin september een definitieve prijslijst op te leveren. Daarbij zal ook 
een tijdschema horen waarbinnen de kanalen ontwikkeld en beschikbaar zijn. Per 1-1-2008 
zullen dat in elk geval de kanalen ‘autoreload’, Internet en ‘opladen op de bussen’ zijn. Naar 
verwachting zullen de overige mogelijkheden medio 2008 beschikbaar zijn. Het 
implementatieplan voor de uitrol van de OV-chipkaart in de provincie Utrecht zal hier rekening 
mee houden. 
 
Aan de gedeputeerde mr. J. Ekkers is de bevoegdheid verleend om kleine aanpassingen te doen, 
mocht daar op basis van de reacties aanleiding toe zijn. Het distributienetwerk zal van 
toepassing zijn in 2008 en de daarop volgende jaren. Het netwerk zal daarom worden 
uitgevraagd bij de aanbesteding van de nieuwe concessies. 



Bijlage 1 Distributien
(de NS stations staan niet weerg en saldo op de OV-chipkaart te laden. De
Postkantoren en TPG agenschap f een keuze maakt of zij deze invulling van
het netwerk wensen, zie ook par
etwerk Provincie Utrecht
egeven op dit kaartje. Voor reizigers is het echter wel mogelijk om straks via NS automat
pen in BRU gebied staan ook weergegeven op deze kaart. Opgemerkt wordt dat BRU zel
.4.4)
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