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Doel van deze brief

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om:
- De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
Met deze statenbrief informeren wij u over de tarieven regionaal openbaar vervoer per 1
januari 2020.
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Aanleiding
Wij hebben de tarieven voor het regionaal openbaar vervoer per 1 januari 2020 vastgesteld.
De tariefvoorstellen 2020 zijn ingediend door de openbaarvervoerbedrijven Syntus Veluwe,
Arriva Achterhoek Rivierenland en Hermes/Breng Arnhem Nijmegen. Het Regionaal Overleg
Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) Gelderland heeft een advies
uitgebracht over de tariefvoorstellen.
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Bestaand beleid c.q. kader
•
•

•

Wij zijn bevoegd om de tarieven van het regionaal openbaar vervoer vast te stellen.
De tarieven van het regionaal openbaar vervoer worden jaarlijks aangepast met de
Landelijke Tariefindex (LTI). De LTI 2020 is vastgesteld op 2,23%. De uitzondering
daarop zijn de tarieven voor de treindienst Ede-Wageningen-Amersfoort (Valleilijn).
Deze worden conform de concessieovereenkomst met de huidige vervoerder jaarlijks
geïndexeerd met de CPI (Consumentenprijsindex) die op Prinsjesdag vastgesteld is
op 1,5%.
Op 1 juli 2017 is het Tarievenhuis Oost Nederland (THO) ingevoerd in Flevoland,
Gelderland en Overijssel. Vanaf 1 juli 2017 kunnen de inwoners in de drie provincies
met dezelfde regionale abonnementen en kaarten reizen.
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•

•
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Argumenten/afwegingen/risico’s
•

•
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Hierover bent u geïnformeerd met de statenbrief PS2017-264. Bij invoering hebben
de provincies met de vervoerders afgesproken gedurende twee jaar na het THO te
monitoren.
De THO-abonnementen gelden nu nog niet op de treindienst Ede-WageningenAmersfoort (Valleilijn). Daar gelden nu alleen NS-abonnementen. In het OntwerpPvE voor de Valleilijn dat wij op 8 oktober 2019 hebben vastgesteld, is vastgelegd dat
in de nieuwe concessie per 2021 de THO-abonnementen daar wel gebruikt kunnen
worden.
Vanaf de invoering van het THO wijzigen de prijzen van de Altijd Vrij abonnementen
niet per 1 januari maar per 1 juli. Op dat moment worden ook de kilometertarieven
iets verlaagd. En zoals in 2017 bij invoering van het THO besloten, wordt de
jeugdkorting bij de Altijd Vrij-abonnementen stapsgewijs vanaf 2017 in vijf jaar
afgebouwd. Hierover hebben wij op 18 april 2017 een besluit genomen.

De tariefvoorstellen van de vervoerders zijn in overeenstemming met de afspraken
die de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland gemaakt hebben over de
invoering van het THO. De verhogingen zijn ook in lijn met de landelijke afspraak
over de tarievenindex voor 2020 en in overeenstemming met hetgeen is vastgelegd in
de concessieovereenkomsten.
Het ROCOV Gelderland (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar
Vervoer) stemt in met de voorgestelde tarieven regionaal openbaar vervoer voor
2020.

Financiële consequenties
Niet van toepassing
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Proces en evaluatie
•

Op 1 juli 2017 is in Flevoland, Gelderland en Overijssel het “Tarievenhuis Oost
Nederland” ingevoerd. Hierover bent u geïnformeerd met statenbrief PS2017-264.
Vanaf de invoering van het THO in juli 2017 tot en met juni 2019 zijn de effecten
hiervan gemonitord. Op dit moment is de eindevaluatie in concept gereed. Zodra
deze is vastgesteld in de drie colleges van GS van de provincies Flevoland,
Gelderland en Overijssel, worden uw Staten geïnformeerd over de uitkomsten.
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