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Aanpak amendement 578 verlaging OV-tarieven
Geachte Statenleden,

Op 8 november 2017 is Statenbreed Amendement 578 aangenomen. Op grond van dit
Amendement is zowel in 2018 als in 2019 € 3,5 miljoen gereserveerd voor verlaging van de
OV-tarieven naar minimaal het prijspeil van 2015.
Op 22 november 2017 heeft overleg plaatsgevonden tussen de Statencommissie Verkeer en
Milieu en de vervoerders in Zuid-Holland (inclusief MRDH-gebied). Er is onder meer gesproken
over Amendement 578 en de mogelijkheden de OV-tarieven te verlagen. In het overleg kwam

naar voren dat de vervoerders een aantal kanttekeningen plaatsen bij het tijdelijk verlagen
van de tarieven.
GS hanteren de volgende aanpak van het amendement:
1.
GS consulteren alle vervoerders (inclusief NS en Aquabus) over de kosten van een
verlaging van het kilometertarief, rekening houdend met de verschillende km-tarieven die er zijn
en de looptjd van de concessies. Daarnaast is het van belang per concessie te weten wat de
termijn van invoering is. Dat geeft een beeld van de kosten van een tariefverlaging per jaar per
concessie. Aandachtspunt is de concessie DAV, zo lang de gunning nog niet definitief is kunnen
we hierover niet in gesprek.
2.
GS vragen de vervoerders in Zuid-Holland om met ideeën te komen hoe eventueel
resterende middelen het meest zinvol te besteden in de sfeer van de tarieven of
tariefgerelateerde OV-producten, in het belang van en met zichtbaar resultaat voor de reizigers.
Criterium hierbij is dat een maatregel op korte termijn geïmplementeerd kan worden en de
resultaten voor reizigers merkbaar zijn, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk eind 2018;
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GS streven ernaar de resultaten van deze aanpak voor de Statencommissie V&M van 4 april
2018 aan de commissie te kunnen toesturen. Gezien de relatie met de voorgenomen bespreking
van het OV-Tarievenkader 2014 adviseren wij PS om de aanpak van amendement gelijktijdig te
bespreken met het OV-Tarievenkader 2014. GS streven er om deze reden naar om voor de
vergadering van 4 april 2018 ook een brief over dit onderwerp aan de Statencommissie V&M toe
te sturen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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drs. J. Smit
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