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Beste meneer Kruithof,
Hierbij sturen wij u een adviesaanvraag toe voor de tarieven van het OV-vangnet in 2022. Zoals
bekend zal in het eerste kwartaal tot 3 april 2022 nog een OV-vangnet beschikbaar zijn. Vanaf 3
april 2022 zal dit vervangen worden door haltetaxiRRReis. De tariefaanvraag voor haltetaxiRRReis
zal via een aparte brief aangevraagd worden.
Vanaf januari 2017 wordt er gebruik gemaakt van een kilometer tarief en is het zonetarief
losgelaten. 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 ook voor komend jaar niets gewijzigd. Voorgesteld wordt de
indexatie voor het OV-vangnettarief 2022 vast te stellen op 2,12%. Deze verhoging is gelijk aan de
Landelijke Tarieven Index (LTI) voor het stad- streekvervoer in 2022.
De hieronder genoemde tarieven gelden tussen de 0 en 20 kilometer. 20 kilometer is de maximale
reisafstand. Boven de 20 kilometer, tot 40 kilometer, kan het commercieel tarief gehanteerd
worden van de vervoerder. 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.
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Voorstel indexatie 2022:
Op basis van de voorgestelde verhoging van 2,12%, wordt voorgesteld het tarief voor het OVvangnet tussen de 0 en 20 km als volgt aan te passen:
Lijnbus of trein niet beschikbaar

Lijnbus of trein wel beschikbaar

2021

2022

2021

2022

Opstaptarief

€3,25

€3,32

€6,07

€6,20

Kilometertarief

€0,51

€0,52

€0,95

€0,97

De wijze van berekenen is gelijk aan voorgaande jaren.
Wij willen u alvast bedanken voor het in behandeling nemen van deze adviesaanvraag voor de
tarieven van het OV-vangnet in 2022. Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Peter Blanken
Teammanager Projectmanagement en Concessiebeheer

