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Onderwerp: Distributiebeleid OV-chipkaart 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
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. Vanaf dat moment verandert voor alle reizigers de manier waarop zij aan een 
geldig vervoerbewijs komen. Ter voorbereiding op het nieuwe distributienetwerk is de nota 
Distributiebeleid OV-chipkaart opgesteld.  
 
De nota Distributiebeleid OV-chipkaart is nog niet eerder aan u voorgelegd. Wij maken graag 
van de gelegenheid gebruik dat wel te doen. De nota zal eveneens ter advisering aan het 
Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (ROCOV) worden aangeboden. De 
gemeente Amersfoort en het Bestuur Regio Utrecht besluiten zelf over de inrichting van hun 
distributienetwerk. Met deze partijen vindt afstemming plaats. De nota wordt hen ter 
informatie aangeboden. 
 
De nota is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 beschrijft de veranderingen voor de 
reiziger aangaande het verkrijgen van een geldig vervoerbewijs, gevolgd door de doelstelling 
van het distributiebeleid. 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 in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Hoofdstuk 5 schetst de organisatie en 
financiering van het geheel. Het zesde hoofdstuk sluit de nota af door het vervolgtraject te 
beschrijven. In ieder hoofdstuk zijn voorstellen voor de te nemen besluiten opgenomen. Deze 
besluiten zijn ook opgenomen in de samenvatting. 
 
Vervolgprocedure 
De definitieve nota Distributiebeleid is op 17 juli 2007 door ons vastgesteld. 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. 
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