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Doel van deze brief:
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:
☐

Te besluiten conform het ontwerpbesluit

☐

Over de inhoud van deze brief te overleggen

☒

De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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1
Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
Samen met de provincies Overijsel en Flevoland hebben we sinds 1 juli 2017 een gezamenlijk
“Tarievenhuis”. Dit betekent dat in Oost-Nederland de prijzen van de kortingsabonnementen en de
papieren kaartsoorten gelijk zijn. Alleen de kilometertarieven en de prijzen van de Altijd Vrijabonnementen verschillen nog per provincie. Doel van het nieuwe Tarievenhuis Oost Nederland is
onder andere het zoveel mogelijk wegnemen van de concessie- en provinciegrenzen. In het nieuwe
Tarievenhuis willen we het gebruik van de ov-chipkaart stimuleren. Dit gebeurt door het reizen met de
ritkaarten (de losse kaartjes) in Oost-Nederland duurder de te houden dan reizen met de ov-chipkaart.
Het ov-chipkaart-tarief wordt automatisch geïndexeerd, maar het ritkaart-tarief niet. Dit wordt nu
gecorrigeerd.
2
Aanleiding
Wij hebben een tariefaanvraag van de vervoerders in Oost Nederland om de prijs van de Ritkaart per
1 juli te verhogen van € 2,00 naar € 2,20 goedgekeurd. De provincies Flevoland en Overijssel hebben
deze aanvraag eveneens goedgekeurd.
3
Bestaand beleid c.q. kader
In 2017 is het portfolio van de regionale openbaar vervoersbewijzen en abonnementen geüniformeerd
en zijn de prijzen van de kortingsabonnementen voor de ov-chipkaart gelijkgetrokken. (Zie onze brief
PS2017-264). Dit geldt ook voor de ritkaart, het losse kaartje dat het vangnet is voor mensen die niet
met een ov-chipkaart willen reizen. Een reis met een ritkaart is in de afgesproken systematiek voor de
Ritkaart een factor 1,5 tot 2 duurder dan een reis met de ov-chipkaart.
Over stapsgewijze afbouw van de jeugdkorting bij de Altijd Vrij abonnementen per 1 juli 2018 heeft het
college een besluit genomen op 18 april 2017 (Zie onze brief PS2017-264).
4
Argumenten/afwegingen/risico's
Het tarief van de ov-chipkaart wordt automatisch geïndexeerd, maar het ritkaart-tarief niet. Dit wordt
nu gecorrigeerd. Per 1 juli 2017 en 1 januari 2018 zijn de kilometertarieven in de concessies gestegen
in het kader van de invoering van nieuwe voordeelabonnementen resp. de jaarlijkse indexatie. De
ritkaarten zijn hier niet op aangepast. Hierdoor past het gemiddelde van de prijs-afstand-relaties niet
meer bij de rekenfactor. Er zijn afstand-relaties in het Connexxion gebied waarbij de ritkaart goedkoper
is dan het chipkaarttarief. Dit is niet in lijn met het principe dat een reis met de Ritkaart duurder moet
zijn dan een reis met de ov-chipkaart. Uit een analyse voor alle concessies in OV-Oost blijkt dat een
stijging van het tarief naar € 2,20 de passende oplossing is om het gemiddelde prijsverschil tussen
reizen met ritkaart en ov-chipkaart te herstellen. De ROCOV’s in oost Nederland hebben o.a.
geadviseerd om een geheel nieuw stelsel voor de ritkaart in Oost Nederland te ontwikkelen. Dit advies
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hebben wij niet overgenomen. Omdat uit een analyse blijkt dat de alternatieve systematiek op basis
van €1 euro in combinatie met een kleinere afstandsverdeling, kan leiden tot prijsstijgingen van 50%
voor een beperkte groep mensen. Het huidige indexatiesysteem verdeelt evenwichtiger de nadelen
over alle ritkaart-reizigers.
5
Geen

Financiële consequenties

6
Proces en evaluatie
Vanaf 1 juli 2017 worden twee jaar de effecten van het nieuwe tarievenhuis voor Oost-Nederland
gemonitord. Onderzocht wordt welke effecten in de praktijk behaald worden met de maatregelen in het
gezamenlijke tariefbeleid en wat de effecten zijn op reizigersopbrengsten, reizigersvolumes en
prijseffecten. De uitkomsten worden met uw Staten gedeeld.
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