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Onderwerp Statenbrief: Vaststelling uitgangspunten OV Tarievenplan 2020 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren,  
 
Inleiding 
Voor de concessie Tram en Bus Regio Utrecht en de concessie Streekvervoer Provincie Utrecht geldt dat wij 
jaarlijks nieuwe reizigerstarieven vaststellen. Dit gebeurt op basis van een voorstel van de concessiehouders (U-
OV en Syntus). Dit proces is vastgelegd in het Utrechts Tarievenhuis en de concessiebepalingen. De provincie 
Utrecht kent één tarievenhuis voor zowel de concessie Tram en Bus Regio Utrecht (de U-OV-concessie) als de 
concessie Streekvervoer Provincie Utrecht (de Syntus-concessie). 
 
Wij geven aan vervoerders uitgangspunten voor het tarievenplanvoorstel mee. Het Utrechts Tarievenhuis en de 
concessiebepalingen vormen het algemene kader voor de uitgangspunten. In aanvulling op de algemene 
uitgangspunten geven we vervoerders jaarlijks specifieke uitgangspunten mee. Wij informeren u met deze brief 
over de jaar specifieke uitgangspunten voor het tarievenplan 2020. Ons voornemen is om het tarievenplan 2020 
in november 2019 vast te stellen. 
 
Uitgangspunten OV-tarievenplan 2020 
Vast onderdeel van het tarievenvoorstel is dat de tarieven worden verhoogd met de Landelijke Tarief Index (LTI), 
de indexatie om de reguliere kostenstijgingen te compenseren. Om te zorgen dat er voldoende budget is en blijft 
voor goed OV wordt voor 2020, in samenhang met een kwaliteitsverbetering voor de reiziger, éénmalig een extra 
tariefsverhoging overwogen. Vervoerders wordt gevraagd om daar voorstellen voor te doen. De tarieven in 
Utrecht moeten daarbij wel onder het landelijke gemiddelde blijven. Daarnaast wordt vervoerders gevraagd 
voorstellen te doen voor het bevorderen van meer spits-/daldifferentiatie en voorstellen te doen om tegemoet te 
komen aan reizigers met een kleine beurs. Bij de voorstellen zijn effectiviteit en haalbaarheid belangrijke 
voorwaarden. De voorstellen moeten worden ingediend met een advies van het consumentenplatform ROCOV.  
 
De beide concessiehouders hebben meermaals gepleit voor een tariefsverhoging boven de LTI. Het ROCOV gaf 
in 2018 een positief advies over een voorstel van vervoerders om ten behoeve van meer spits-dal differentiatie 
een tariefsverhoging boven LTI door te voeren. Toch zijn wij daar toen niet in meegegaan, omdat een concrete 
aanleiding voor een verhoging boven LTI ontbrak. Wel is bij de discussie over betaalbaarheid OV en 
draaiknoppen aangegeven dat, in samenhang met een duidelijke kwaliteitsverbetering voor de reiziger, een 
eenmalige tariefsverhoging boven LTI wenselijk is om de betaalbaarheid van het OV-aanbod te borgen.  
 
Tariefsverhoging past bij verhoogde kwaliteit in beide concessies  
In 2020 gaat de kwaliteit in beide concessies eenmalig duidelijk omhoog. In de U-OV concessie omdat dat het 
eerste volledige jaar is dat de Uithoflijn rijdt. Daarnaast wordt de kwaliteitsimpuls gerealiseerd, waarin onder de 
naam U-link een 'metronetwerk' wordt ingevoerd, met een herkenbare uitstraling, hoge frequenties en een hoge 
betrouwbaarheid. Tegelijk wordt door de vervangingsopgave in de U-OV concessie de capaciteit en de kwaliteit 
van de nieuwe bussen fors verhoogd en wordt het OV een stuk duurzamer.  



 
Ook bij Syntus zijn er kwaliteitsverbeteringen. Syntus introduceert in samenwerking met U-OV het ‘metronetwerk’ 
op de Zeistercorridor en verhoogt de bediening vanuit de provincie naar het Utrecht Science Park (USP). Beide 
zijn gewenste antwoorden op de groeiende reizigersvraag op deze verbindingen. Normaal  worden deze 
verbeteringen bij het Syntus contract gerealiseerd door besparingen elders in de dienstregeling op dunbezette 
ritten en momenten; dit is al enkele malen gebeurd. Door de eenmalige tariefsverhoging, zijn deze besparingen 
nu niet aan de orde, zodat de kwaliteit van het gehele netwerk op peil gehouden kan worden. Dit is dan ook het 
momentum voor een eenmalig bescheiden extra tariefsverhoging. 
 
Wij hebben daarom besloten om vervoerders naast de uitgangspunten uit het Utrechts Tarievenhuis en de 
concessiebepalingen voor 2020 te verzoeken om: 

• Voorstellen te doen om éénmalig binnen de concessieperiode bovenop de LTI index een beperkte 
tariefsverhoging van het (gewogen gemiddelde) kilometertarief bovenop de LTI door te voeren, onder 
voorwaarde dat de Utrechtse tarieven onder het landelijke gemiddelde blijven en laag blijven in 
vergelijking tot andere stedelijke agglomeraties. 

• Het voorstel voor een extra prijsverhoging van het kilometertarief mag maximaal 4% bedragen, wat 
neerkomt op een prijsstijging van 2,1% voor een gemiddelde reis, immers: het tarief bestaat uit een vast 
deel dat niet extra verhoogd wordt en kilometertarief dat wel extra verhoogd wordt. 

Daarnaast vervoerders te vragen om: 
• Degelijk doorgerekende scenario’s uit te werken voor spits-/daldifferentiatie, waarover bij vaststelling 

van het tarievenplan 2020 een keuze gemaakt kan worden;  
• Maatregelen voor te stellen om tegemoet te komen aan reizigers met een kleine beurs.  
Bij deze voorstellen zijn effectiviteit en haalbaarheid belangrijke voorwaarden. 

 
De inhoudelijke uitwerking van het tarievenplan gebeurt in samenwerking door Syntus en Qbuzz (U-OV). Syntus 
en Qbuzz zijn verantwoordelijk voor het formele traject met het ROCOV. De provincie vraagt Syntus en Qbuzz om 
toe te werken naar besluitvorming door Gedeputeerde Staten op uiterlijk 26 november 2019. Uiteraard dienen de 
uitwerkingen van deze uitgangspunten binnen de vastgestelde financiële kaders uit de provinciale 
(meerjaren)begroting programma 5 Bereikbaarheid te blijven. 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie/ Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de door ons vastgestelde jaar specifieke uitgangspunten voor het OV Tarievenplan 2020. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter, 
 
 
  
De secretaris,  
 
 


