
Namens de PvdA wil ik graag in het vragen halfuurtje van de Staten van maandag 31 oktober a.s. twee vragen 
stellen naar aanleiding van de afschaffing van de strippenkaart.  
 
Vraag 1 
Aanvragen OV-chipkaart gemakkelijker maken. 
Na afschaffing van de strippenkaart hebben reizigers een OV-chipkaart nodig. 
Deze OV chipkaart kan je (bijvoorbeeld thuis) per computer aanvragen. 
De mensen in Utrecht die geen computer hebben -of niet weten hoe je je eigen pasfoto moet inscannen- kunnen 
voor het verkrijgen, invullen en afgeven (met pasfoto) van een aanvraagformulier alleen terecht bij een loket op 
Centraal Station Utrecht. Dit zal vaak, maar niet altijd gaan om bejaarde reizigers. 
 
De PvdA vindt dat nogal karig. Dit had klantvriendelijker gekund.  
De vraag is of het college kan regelen of stimuleren dat er op meer plekken in de provincie plekken komen waar 
mensen hun formulier kunnen ophalen en afleveren. 
Dit kan door aanvraagformulieren neer te leggen bij busstations met nog een loket of bijvoorbeeld bij 
gemeentehuizen. 
 
Vraag 2 
Sympathieke acties voor restant ongebruikte strippen. 
Na afschaffing van de strippenkaart op 3 november zijn ongebruikte strippen die we nog in onze portemonnee 
hebben, niets meer waard. Reizigers hebben voor deze strippen wel betaald, maar ze zijn straks waardeloos 
geworden en de overheid geeft geen vergoeding voor het geleden verlies. 
De PvdA vindt dit geen correcte handelwijze. 
De vraag is wat de provincie kan doen. Volledige schadeloosstelling gaat wellicht wat ver maar een sympathieke 
tegemoetkoming in een bepaalde vorm zou welkom zijn. 
Wat in Gelderland en Noord Brabant is gebeurt is wellicht een goed idee, dat navolging verdiend. 
 
Mogelijkheid 1 
Korting op toeristische attracties. 
In Gelderland en Brabant is een strippenkaart inruilactie ontwikkeld. Inwoners die hun strippenkaart nog niet 
hebben opgemaakt, wordt de mogelijkheid geboden om hiermee korting te krijgen op toeristische attracties in de 
regio.  
Wie nog strippen over heeft, kan daarmee goedkoop naar één van de acht grootste attracties in de regio. Zo wil 
men twee doelen dienen; tegemoetkomen aan mensen die betaald hebben voor de strippenkaart maar die niet 
hebben kunnen opmaken en daarnaast een impuls geven aan het toeristisch verkeer in de regio. 

Variant 2 
Inruilen ten bate van een goed doel 
De provincies Geldeland en Brabant hebben daarnaast nog een strippenkaartinruilactie voor haar inwoners. De 
(deels) ongebruikte strippenkaart kan daarbij ingeleverd worden ten bate van een goed doel, te weten de 
Cliniclowns in Gelderland en Villa Pardoes (vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen) in Brabant. 


