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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-614428846

(DOS-2016-0008087)

Contact

M. Bus

T 070 – 441 71 04

m.bus@pzh.nl

H.M. Heukels

T 070 – 441 65 90

h.heukels@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 729 (gelijktrekken OV-tarieven provinciale concessies)

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het behandelvoorstel voor motie 

729 over het gelijktrekken van OV-tarieven in provinciale concessies staat beschreven;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het behandelvoorstel motie 729 over het 

gelijktrekken van OV-tarieven in provinciale concessies.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Brief aan PS met behandelvoorstel motie 729

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar H.M. Heukels Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Heijman, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 2 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

Op 28 juni jl. hebben Provinciale Staten motie 729 aangenomen waarmee het college van 

Gedeputeerde Staten wordt verzocht met een voorstel te komen om de OV-tarieven (reguliere 

kilometertarieven en HOV tarieven) in de provinciale concessies Zuid-Holland Noord (ZHN) en 

Drechtsteden / Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV), gelijk te trekken met het laagste 

kilometertarief zoals dit geldt in de concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee (HWGO).

Het verzoek met betrekking tot de concessie ZHN kan worden opgenomen in de Begroting 2018 

omdat middelen beschikbaar zijn om de ingeschatte kosten van circa € 600.000 per jaar te 

dekken. 

Het verzoek met betrekking tot de concessie DAV kan, vanwege de lopende aanbesteding, pas 

vanaf het begrotingsjaar 2019 worden uitgewerkt. Dit is in lijn met de tekst van deze motie.

In het vigerende Tarievenkader OV 2014 is een passage opgenomen waardoor de provincie zelf 

initiatief kan nemen om OV-tarieven aan te passen:  “In afwijking van het beleid, zoals verwoord 

in dit tarievenkader, zal de provincie in de concessievoorschriften de juridische mogelijkheid 

opnemen tarieven en producten voor te schrijven. In een dergelijke situatie zullen Gedeputeerde 

Staten het voorstel voorleggen aan Provinciale Staten. Daarbij moet worden opgemerkt dat het 

voorschrijven van producten en tarieven wordt beperkt door de kaders van het 

aanbestedingsrecht. Er zal dan in overleg worden getreden met de concessiehouder om te 

komen tot nadere afspraken (onder meer over mogelijke financiële consequenties). Eventuele 

gederfde inkomsten of meerkosten zijn in dit geval voor rekening van de concessieverlener en / of 

derden.”

Financieel en fiscaal kader:

Het voorstel is om de dekking van de genoemde € 0,6 mln. te vinden in de Begroting 2018.

Juridisch kader:

Dit behandelvoorstel bevat geen juridische consequenties.

2 Proces

Op 28 juni jl. hebben Provinciale Staten motie 729 aangenomen waarmee het college van 

Gedeputeerde Staten wordt verzocht met een voorstel te komen om de OV-tarieven (reguliere 

kilometertarieven en HOV tarieven) in de provinciale concessies Zuid-Holland Noord en 

Drechtsteden / Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, gelijk te trekken met het laagste kilometertarief 

zoals dit geldt in de concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee.

Gedeputeerde Staten reageren met dit behandelvoorstel op dit verzoek van Provinciale Staten.

3 Communicatiestrategie
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Naast publiceren op SIS zijn er geen aanvullende activiteiten benodigd.
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