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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-612834315

(DOS-2016-0008087)

Contact

M. Bus

m.bus@pzh.nl

Onderwerp:

Informatieve brief over mogelijkheden om openbaar vervoer tarieven aan te passen (motie 723).

Publiekssamenvatting:

Met bijgevoegde brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de mogelijkheid om 

openbaar vervoertarieven aan te passen. De brief geeft ook inzicht in de financiële kaders die van 

belang zijn bij het aanpassen van openbaar vervoer tarieven.

Advies:

1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten over de mogelijkheden om openbaar 

vervoer tarieven aan te passen;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de mogelijkheden om openbaar vervoer 

tarieven aan te passen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:
- GS brief aan Provinciale Staten waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd over de 

mogelijkheden om openbaar vervoer tarieven aan te passen.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. Bus Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Heijman, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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1 Toelichting voor het College

In Provinciale Staten van 28 juni 2017 is de motie 723 aangenomen, waarin het college wordt 

verzocht om: 

- bij de voorbereiding van de begroting 2018, op basis van het dan beschikbare meest 

actuele inzicht in de inflatiecijfers, het effect op begroting en meerjarenbeeld te 

onderzoeken van het voor de jaren 2018-2021 terugbrengen van de OV-tarieven naar 

prijspeil 2015.

- te onderzoeken of, en zo ja met welke instrumenten en langs welk tijdpad, een reductie 

van de OV-tarieven in elk Zuid-Hollands OV-concessiegebied doorgevoerd zou kunnen 

worden.

- Over de resultaten van dit onderzoek voor de behandeling van de begroting te 

rapporteren aan Provinciale Staten.

Deze brief gaat in op de vraag welke mogelijkheden de provincie heeft om de openbaar vervoer 

tarieven aan te passen. Daarin wordt een bredere uitleg gegeven van relevante onderwerpen 

omtrent financierbaarheid van het openbaar vervoer. 

De ingeschatte kosten van de maatregel om de OV-tarieven in de concessies van de provincie 

Zuid-Holland terug te brengen naar het prijspeil van 2015 bedragen circa € 8,7 miljoen voor de 

periode 2018-2021.

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen

Juridisch kader:

Geen opmerkingen

2 Proces

De brief is opgesteld zonder toetsing bij de vervoerders en uitsluitend bedoeld om Provinciale 

Staten te informeren. Als naar aanleiding van deze brief besloten wordt om de tarieven van het 

openbaar vervoer aan te passen, zal er overeenstemming bereikt moeten worden met de 

vervoerders over  de opbrengstderving. 

3 Communicatiestrategie

Aanvullende communicatie is niet nodig omdat dit besluit tot doel heeft Provinciale Staten te 

informeren.
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