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Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Met de OV-chipkaart is er een nieuw tariefsysteem geïntroduceerd, gebaseerd op kilometers. Op 1 
augustus jl. heeft Connexxion in onze provincie het OV-chipkaartsysteem aangezet . Daarmee is het 
voor reizigers mogelijk geworden om met de OV-chipkaart te reizen en een basistarief (€0,75) + prijs 
per kilometer (€0,12) te betalen.  
 
Reeds vorig jaar hebben wij in voorbereiding op de aanbesteding van het streekvervoer de Nota 
tariefbeleid OV-chipkaart en het tariefassortiment OV-chipkaart vastgesteld. De nota tariefbeleid is in 
2006 met u besproken. Een van de uitgangspunten van het tariefbeleid is de noodzaak tot het maken 
van landelijke afspraken tussen provincies en stadsregio’s over een aantal elementen van het 
tariefsysteem met als doel het tariefsysteem voor reizigers begrijpelijk te houden.  
 
In mei van dit jaar bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de invoering van de OV-
chipkaart in de Utrechtse concessie. Anders dan ten tijde van de aanbesteding was voorzien, zal de 
OV-chipkaart gebiedsgewijs worden uitgerold en vindt er een fasering plaats van de implementatie 
van tariefproposities in de tijd. Er is eerst gestart met saldo-reizen (basistarief + prijs per kilometer), de 
overige regionale en landelijke tariefproposities komen pas later aan de orde.  
 
Bij de invulling van het tariefassortiment is reeds rekening gehouden met de landelijke afspraken zoals 
die er in concept al lagen. De afspraken zoals die nu in het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-
chipkaart zijn neergelegd wijken daar nu inhoudelijk niet vanaf. 
 
In het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart zijn alle afspraken echter nog niet volledig 
uitgewerkt. Ten aanzien van de landelijke reisproducten is namelijk afgesproken deze uiterlijk één jaar 
na inwerkingtreding van het Convenant vast te stellen. Deze  -nog nader in te vullen- afspraken 
kunnen mogelijk consequenties hebben voor het regionale assortiment.  
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