
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

lllllllllllllllllllllllllllllli 
Onderwerp 

Ervaringen met de OV-chipkaart 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de ervaringen met de OV-chipkaart. 

Toezegging/motie/amendement: 

Door Gedeputeerde Staten is toegezegd dat Provinciale Staten worden geïnfor
meerd over de ervaringen met de OV-chipkaart. 

Inleiding; 

De OV-chipkaart is in Flevoland in gebruik genomen in november 2009. Vervol
gens is per 30 juni 2011 het Nationaal Vervoer Bewijs (NVB, het stelsel van strip
penkaart en abonnementen) volledig vervangen door de OV-chipkaart. 

Mededeling: 

Om inzicht te verkrijgen in de ervaringen met de OV-chipkaart is gekeken naar 
de volgende onderdelen: 

1. De ontwikkeling van de gemiddelde bezetting van de bussen in Flevoland 
(concessie IJsselmond) van 2007 tot en met 2012 volgens de periodieke 
tellingen door de chauffeurs. 

2. Het Flevolandse reizigersoordeel volgens de OV Klantenbarometer die 
jaarlijks op basis van een groot aantal enquêtes wordt opgesteld. De OV 
Klantenbarometer doet onderzoek onder reizigers naar het oordeel van 
OV gebruikers over een veelheid aan aspecten. In dit reizigersoordeel 
zijn voor de OV-chipkaart van belang: Het gemak waarmee men een 
kaartje kan kopen, het tarief en het gebruiksgemak van de OV-chipkaart. 

1. Gemiddelde bezetting 
Het effect van de OV-chipkaart op het gebruik van het openbaar vervoer is niet 
eenduidig aan te geven. Al meerdere jaren achtereen is er een landelijke ten
dens waarneembaar in het streekvervoer die op een dalend gebruik wijst. Ook in 
de concessie IJsselmond is dit het geval. In welke mate dat toe te schrijven valt 
aan de introductie van de OV-chipkaart is diffuus en laat zich niet onderbouwen 
zonder gericht onderzoek. De gemiddelde bezetting in de Flevolandse bussen: 
2007 14,1 
2008 13,7 
2009 12,6 
2010 12,5 
2011 11,8 
2012 11,1 
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2. Resultaten van de OV Klantenbarometer 
Veranderingen brengen aanvankelijk meestal een daling van de tevredenheid met 
zich mee. Het oordeel over gemak waarmee reizigers een kaartje kunnen kopen 
is in de introductiefase van de OV-chipkaart enigszins gedaald, maar in de loop 
van de ti jd vervolgens weer gestegen. Het distributienetwerk is in 2011 iets 
uitgebreid en sindsdien zijn hierover geen klachten meer ontvangen. Het verloop 
van het klantenoordeel over de verkrijgbaarheid van een kaartje: 
2007 8,2 
2008 7,9 
2009 8,0 
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2010 7,2 
2011 7,5 
2012 7,5 

Ondanks de vele berichten in de media over het vermeende negatieve gevolg van de OV-chipkaart 
voor het tarief dat de reiziger moet betalen is na de introductie van de OV-chipkaart de Flevoland
se tevredenheid op dit onderdeel licht gestegen. Dit is te meer opmerkelijk, omdat de landelijk 
toegepaste tariefstijging per 1 januari 2012 hoog was (4,9%). Overigens vindt de openbaar vervoer
gebruiker al veel langere ti jd dat het tarief te hoog is. Het reizigersoordeel in Flevoland: 
2007 4,6 
2008 4,5 
2009 4,7 
2010 4,8 
2011 4,9 
2012 4,8 

Het laatste onderdeel dat betrekking heeft op de OV-chipkaart en door de OV Klantenbarometer 
wordt behandeld, is de mate waarin de OV gebruiker tevreden is over het gebruiksgemak van de 
OV-chipkaart in het algemeen. Ook hier blijkt dat een gewenningsperiode nodig was en dat het 
oordeel van de reiziger in de loop van de ti jd flink is gestegen. Omdat de OV-chipkaart in Flevoland 
in november 2009 is geïntroduceerd is het reizigersoordeel vanaf 2010 weergegeven. 
2010 7,0 
2011 7,5 
2012 7,8 

Het onderwerp OV-chipkaart heeft na de introductiefase wel wat klachten opgeleverd, maar die 
klachtenstroom is binnen korte ti jd nagenoeg opgedroogd, mede dankzij een intensieve communi
catie campagne. Vervoerders hebben snel adequate maatregelen genomen om de klachten over de 
problemen met provinciegrens overschrijdend vervoer op te lossen. Op dit moment is het laatste 
probleem in dit verband de integratie van acceptatie van de chipkaart busabonnementen vanuit 
Noordoostpolder op de Kamper(trein)lijn naar Zwolle. De provincie Overijssel is hiervoor in eerste 
instantie verantwoordelijk en werkt aan een oplossing. 

Het vervolg 

Het gebruik van de OV-chipkaart wordt permanent gevolgd. Dit zal ook de komende tijd doorgaan 
en waar nodig zullen aanvullende maatregelen worden genomen. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

n.v.t. 


