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Tarieven OV-vangnet 2018

Beste meneer Gilissen,
Hierbij sturen wij u een adviesaanvraag toe voor de tarieven van het OV-vangnet in 2018.
Vanaf januari 2017 wordt er gebruik gemaakt van een kilometer tarief en is het zonetarief los gelaten.
Bij het bepalen van de prijzen in de nieuwe systematiek is rekening gehouden met de tarifering in het
gewone regionale openbaar vervoer. Dit principe wordt uitgelegd in de Statenbrief van 17 mei 2016,
zaaknummer 2015-016263.
Aan deze uitgangspunten wordt niets gewijzigd voor komend jaar. Voorgesteld wordt de indexatie
voor het OV-vangnettarief 2018 vast te stellen op 1,13%. Deze verhoging is gelijk aan de Landelijke
Tarieven Index (LTI) voor het stad- streekvervoer in 2018, omdat deze het beste aansluit bij deze
vervoersvorm en de systematiek waarover vorig jaar besloten is.
De hierboven genoemde tarieven gelden tussen de 0 en 20 kilometer. 20 kilometer is de maximale
reisafstand. Boven de 20 kilometer, tot 40 kilometer, kan er een commercieel tarief gehanteerd
worden van de vervoerder voor de resterende kilometers. De maximum afstand is door de Provincie
Gelderland vastgesteld op 40 kilometer. Dit is vastgelegd in de Statenbrief van 17 mei 2016,
zaaknummer 2015-016263.
De regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor de indexatie voor het tarief dat gehanteerd wordt boven de
20km reisafstand.
Voorstel indexatie 2018:
Op basis van de voorgestelde verhoging van 1,13%, wordt voorgesteld het tarief voor het OV-vangnet
tussen de 0 en 20 km als volgt aan te passen:
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Voor het opstaptarief is besloten om te werken met een rekentarief1. Dit om de verhoging van de
tarieven overzichtelijk te houden voor de reiziger. Het opstaptarief zal jaarlijks wel meegenomen
worden in de indexatie, maar pas aangepast worden wanneer dit weer uitkomt op een rond bedrag.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

P.J. Blanken
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Het rekentarief wanneer openbaar vervoer niet beschikbaar is, is €2,98 de consumentenprijs blijft €2,95. Het rekentarief
wanneer openbaar vervoer wel beschikbaar is, is €5,56 de consumentenprijs blijft €5,50.
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