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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-731030866 DOS-2016-
0008087

Onderwerp

Consultatie onderzoeken tarieven OV MRDH

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag naar aanleiding van de

consultatie onderzoeken tarieven OV.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten naar aanleiding van de consultatie

onderzoeken tarieven OV.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Metropoolregio Rotterdam Den

Haag naar aanleiding van de consultatie onderzoeken tarieven OV.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . GS-brief consultatie onderzoeken tarieven OV aan MRDH

2. GS-brief consultatie onderzoeken tarieven OV ter kennisname aan PS

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 31 maart 2020 31 maart 2020
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1 Toelichting voor het College

 

MRDH heeft een vijftal mogelijke tariefmaatregelen voor het OV onderzocht. MRDH verzoekt de

provincie Zuid-Holland om een reflectie te geven op de uitkomsten daarvan. MRDH heeft de

volgende doelstellingen geformuleerd: 

· Betere spreiding van reizigers, zodat de groei van het OV beter kan worden

opgevangen;

· Verhoging van opbrengsten, maar tenminste gelijkblijvend, zodat noodzakelijke

investeringen in het OV kunnen worden gedaan;

· Toegankelijkheid van het OV, zodat het OV voor alle doelgroepen (financieel) bereikbaar

is en blijft.

 

 De volgende maatregelen zijn onderzocht:

1 . Dalkorting;

2. Plustarief;

3. Harmonisatie;

4. Minima- en/ of ouderenarrangement;

5. Gezins-/ groepsarrangement.

 

De OV-tarieven en producten zijn onderwerp van regelmatig overleg tussen MRDH en de

provincie Zuid-Holland. Het uitgangspunt hierbij is om de reiziger te faciliteren om probleemloos te

kunnen reizen in het gehele vervoergebied van MRDH en Zuid-Holland. Zo zijn gezamenlijk het

Regio Abonnement en het Tourist Day ticket ontwikkeld dat te gebruiken is in het gehele

vervoersgebied. Vooral bij het introduceren van nieuwe producten is er het gezamenlijke belang

om de meerwaarde van een regionale aanpak in de afwegingen mee te nemen. 

 

In de brief gaat de provincie in op de bevindingen bij de verschillende maatregelen. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW: € 0

Programma: 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Financiële risico’s: niet van toepassing

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Niet van toepassing.

 

3 Proces

 

MRDH en de provincie Zuid-Holland stemmen regelmatig ambtelijk en bestuurlijk af over

openbaar vervoer en de OV-tarieven. 
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4 Participatie

 Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing.

 


