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Onderwerp Statenbrief: Sociale veiligheid  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

Binnen de provincie Utrecht lopen er meerdere projecten en ontwikkelingen die het onderwerp sociale veiligheid 
in het Openbaar Vervoer raken. Deze brief geeft kort de stand van zaken weer betreffende deze sterk 
samenhangende projecten.  

 Besloten is op de toekomstige haltes van de Uithoflijn geen contant geld meer te accepteren.  

 Besloten is het gehele openbaar vervoer in provincie Utrecht geschikt te maken voor EMV-betalen. 

 Besloten is te onderzoeken of de toekomstige tramhalte Utrecht Centraal centrumzijdete te voorzien is 
van poortjes.  

 
Aanleiding 
Er zijn meerdere aanleidingen voor deze reeks van beslissingen: 

 De landelijke discussie over het afschaffen van contant geld op de voertuigen van het 
OV(wagenverkoop). Deze discussie is met name ontstaan door een reeks van overvallen op 
buschauffeurs in het land.  

 De uitbreiding van het Utrechtse OV-systeem met de Uithoflijn. Hiervoor dient kaartverkoopapparatuur 
aangeschaft worden voor op de tramhaltes. 

 De aanleg van de nieuwe halte Utrecht Centraal centrumzijde in het stationsgebied .  

 Aanstaande vervanging apparatuur bestaande tramlijn.     
 
Voorgeschiedenis 
In het verleden reeds genomen besluiten: 
1. Er zal geen kaartverkoop plaatsvinden door de bestuurder op het nieuwe trammaterieel. Dit zorgt namelijk voor 
kortere halteringen en dus een snellere en meer betrouwbare dienstregeling.   
2. Kaartverkoopautomaten zullen op de perrons geplaatst worden en niet in de trams. Dit zorgt voor betere 
doorstroming en heeft de sterke voorkeur van de concessiehouder in verband met voorkomen van incidenten. 
Daarnaast is het een vereiste voor het installeren van poortjes op stations of haltes. Met gesloten poortjes kan er 
immers niet meer in de tram een kaartje gekocht worden.   
3. De betaal- en verkoopapparatuur zal in opdracht van de provincie door de concessiehouder aangeschaft 
worden en geinstalleerd. Dit is besloten omdat de concessiehouder verantwoordelijk is voor een goed 
functionerend betaalsysteem en het innen van de reizigersopbrengsten.  
  
Essentie / samenvatting: 
Meerdere beslissingen zijn genomen (mede) vanwege de sociale veiligheid:  



 

  

 

 Allereerst op Utrecht Centraal station en later op station Vaartsche Rijn wordt onderzocht of poortjes 
geinstalleerd kunnen worden. Hierdoor zal de reiziger een geldig vervoerbewijs moeten hebben voordat 
hij of zij gebruik maakt van de tram. Dit zal het zwartrijden terugdringen en de sociale veiligheid 
verbeteren.   

 Voor de aanleg van de Uithoflijn en vervanging van afgeschreven apparatuur op de huidige tramlijn dient 
op kosten van provincie Utrecht door de vervoerder betaal- en verkoopapparatuur aangeschaft te 
worden zodat de reizigers kaartjes kunnen kopen en kunnen in- en uitchecken met de OV-Chipkaart. De 
verkoopapparatuur zal geen contant geld meer accepteren. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen 
waarin (op termijn) het gebruik van contant geld in het OV zal worden teruggedrongen. Deze ambitie is 
uitgesproken door zowel de decentrale overheden als door de vervoerders. Deze beperking van het 
gebruik van contant geld wordt met name gedaan om de sociale veiligheid te verbeteren voor zowel 
passagiers als personeel. Geen aanwezigheid van contant geld zal een positief effect hebben op de 
sociale veiligheid omdat er zonder geld geen reden is om een chauffeur te overvallen of een automaat te 
kraken. Wel dient de vervoerder er alles aan te doen om eventuele derving te beperken en de 
laagdrempeligheid van het OV te behouden. Dit kan onder andere door invoering van een nieuwe 
betalingsmogelijkheid EMV-betalen (zie onder). Voor de duidelijkheid: we spreken van beperking van het 
gebruik van contant geld en niet van afschaffing. Het zal namelijk mogelijk blijven om met contant geld te 
betalen bij  supermarkten, tabaksshops en OV-Servicewinkels. Alleen het gebruik van contant geld in en 
rond de voertuigen zal uiteindelijk worden afgeschaft.  

 Alle betaalapparatuur in de provincie Utrecht zal geschikt worden voor EMV-betalen door een relatief 
klein deel van de apparatuur voortijdig te vervangen (EMV-betalen is het reizen met de bankpas alsof 
het een OV-Chipkaart is). Het gaat hierbij om de apparatuur in 155 bussen. Alle overige apparatuur in de 
gehele provincie Utrecht zal tijdens geplande vervanging reeds geschikt worden of zijn voor EMV-
betalen omdat deze functie bij nieuwe apparatuur nu al standaard is. De vervanging gebeurt omdat deze 
apparatuur afgeschreven is (SUNIJ-tramlijn, oudere reeks bussen), of doordat het betalingssysteem met 
nieuwe apparatuur uitgebreid gaat worden (Uithoflijn). Daarnaast heeft de nieuwe concessiehouder van 
de streekconcessie (Syntus) ook aangegeven klaar te zijn voor EMV. Aldus is de hele provincie Utrecht 
klaar voor EMV-betalen op 155 bussen na. Besloten is deze ook te voorzien van apparatuur geschikt 
voor EMV-betalen. EMV-betalen zal de behoefte aan wagenverkoop sterk verminderen en dus zal de 
hoeveelheid geld die de chauffeur bij zich draagt verlaagd kunnen worden. Vervolgens kan EMV-betalen 
als goed alternatief dienen voor het afschaffen (of beperken) van het gebruik van contant geld in het 
openbaar vervoer. Met EMV-betalen heeft immers iedereen met een bankpas of credit-card feitelijk een 
OV-chipkaart in bezit. Dit zal de drempel voor het reizen per OV sterk verlagen.  

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verbetering van de sociale veiligheid in het gehele Utrechtse OV. 
 
Financiële consequenties 

De aanschaf van de apparatuur is deels reeds gebudgetteerd (vervanging en onderhoud bestaand systeem) en 
deels loopt de aanvraag mee in het lopende begrotingsproces (uitbreiding systeem). Financieel voordeel wordt 
behaald doordat automaten die geen contant geld accepteren een lagere aanschafprijs kennen. Het grootste 
voordeel ligt echter bij de jaarlijkse beheerskosten. Het dagelijks legen van de automaten op alle haltes van de 
tramlijn zal namelijk een zeer prijzige aangelegenheid zijn. Een investering die overbodig wordt zodra het gebruik 
van contant geld in het openbaar vervoer beperkt wordt. Ook dit is een reden nu al rekening te houden met deze 
ontwikkeling en deze investering uit te sparen.   
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In de opdrachtverlening aan de vervoerder is opgenomen dat  

1. de aan te schaffen verkoopautomaten voor de tramlijn geen contant geld hoeven te accepteren. 

2. de betalingsapparatuur in 155 bussen voortijdig vervangen zal worden met als doel geheel Utrecht klaar 

te maken voor EMV-betalen. 

3. rekening gehouden dient te worden met het feit dat in de zomer van 2016 op basis van onderzoek door 

de Stuurgroep Uithoflijn besloten zal worden of de halte Utrecht Centraal Centrumzijde met poortjes kan 

en zal worden aangelegd.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris,  


