
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Kwaliteitsimpuls Openbaar Vervoer 

Doel van deze mededeling: 

Uw Staten te informeren over ons besluit inzake de besteding van de (incidente
le) middelen ad € 400.000,- van de kwaliteitsimpuls openbaar vervoer. 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij de behandeling van de Perspectiefnota is door ons toegezegd (nr. EB-19) ten 
behoeve van de begrotingsbehandelingen 2015 met een nader voorstel te komen 
voor de besteding van de kwaliteitsimpuls en daarbij tevens in te gaan op de 
ideeën en suggesties die Statenleden hebben gedaan (o.a. in moties die daarop 
niet zijn ingediend of zijn aangehouden). 
Wij zijn tot een nader bestedingsvoorstel gekomen en deze mededeling is be
doeld om Uw Staten hierover te informeren. 

Inleiding: 

Op 11 juni 2014 hebben Uw Staten door het aannemen van het statenvoorstel 
over de Perspectiefnota 2014-2018 besloten tot een incidentele kwaliteitsimpuls 
openbaar vervoer ten bedrage van € 400.000,-. Uw Staten hebben ons gevraagd 
met een nader bestedingsvoorstel van deze middelen te komen. 

Mededeling: 

Op 21 oktober 2014 hebben wij de volgende besluiten genomen ten aanzien van 
de bestedingen van de kwaliteitsimpulsgelden. De besteding bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
a. speciale tariefacties voor streekvervoerreizigers (in 2015 en 2016): € 300.000,-
b. marketingacties (in 2015 en 2016) gericht op een beter gebruik van het 
streekvervoer (concessies IJsselmond en HOV-buslijn Emmeloord-Groningen): 
€ 100.000,-
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Hieronder volgt een korte toelichting op de twee onderdelen: 

Ad a. Speciale tariefacties leveren financieel voordeel voor reizigers op 
Door samen met de vervoerders in 2015 en 2016 speciale tariefacties te laten 
ontwikkelen en uit te voeren is het mogelijk de (reguliere) openbaar vervoerklan
ten incidenteel een financieel voordeel te geven. 
De tariefacties voor 2015 zullen uiterlijk 1 februari 2015 door OV Oost (de ambte
lijke concessiebeheerders) en de vervoerders moeten worden aangegeven, zodat 
uitvoering ervan ook in datzelfde jaar gaat plaatsvinden. De tariefacties voor 
2016 zullen uiterlijk 1 december 2015 duidelijk moeten zijn. 
De tariefacties zijn uitsluitend gericht op de reiziger die gebruik maakt van het 
provinciale streekvervoer (concessie IJsselmond en van de HOV-lijn Emmeloord-
Groningen). 

Ad b. Beter en gemakkelijk gebruik van het OV door marketing 
Door gerichte marketingacties worden bestaande reizigers beter geïnformeerd 
over de reismogelijkheden en reisproducten die tot hun beschikking staan. Zo 
nodig worden bijzondere reisproducten ('kaartsoorten') geïntroduceerd indien 
dit bijdraagt aan meer gemak en comfort voor de reiziger. Hiermee wordt uit
voering gegeven aan één van de suggesties van Uw leden tijdens de behandeling 
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van de Perspectiefnota. 
Nieuwe reisproducten moeten wel passen binnen de uitgangspunten van de (landelijke) OV-
productencatalogus die in ontwikkeling is. 
Deze kwaliteitsimpuls op het gebied van marketing moet in het eerste kwartaal van 2015 door OV 
Oost en vervoerders worden ontwikkeld. Om het effect van de marketingacties goed te kunnen 
meten wordt gekozen voor een tweejarige periode van uitvoering. 

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in Uw Staten op 11 juni 2014 zijn ook nog enkele 
andere suggesties gedaan, waarop we hieronder kort ingaan. 

1. Tariefindexatie 2015 
Eén van de suggesties die in Uw Staten is gedaan, is het in 2015 achterwege laten van de tarief
indexatie. 
Het achterwege laten van de prijsindexatie van de OV-tarieven in 2015 kent volgens ons teveel 
nadelen. Zo ontstaat er een verschil tussen het tarief binnen Flevoland en het tarief buiten Flevo
land op doorgaande buslijnen. Dit is onduidelijk voor de reiziger. Voor de concessie IJsselmond 
betekent dit een blijvend tariefverschil tussen Flevoland en Overijssel. Dit bemoeilijkt het geza
menlijke concessiebeheer door beide provincies. Het vraagt ook technische aanpassingen van de 
vervoerder op elke bus om dit mogelijk te maken. Bovendien is de (landelijk afgesproken) tariefin
dex voor 2015 relatief gering: 1,17%. Reizigers zullen het prijsvoordeel nauwelijks opmerken. 
De kosten om de tariefindexatie voor het jaar 2015 achterwege te laten bedragen naar verwachting 
€ 115.000,-. Het bestaat uit ca. € 65.000,- door verlies aan reizigersinkomsten en ca. € 50.000,-
door technische aanpassingen in de bussen. Dit zijn structurele kosten omdat één keer de indexatie 
niet toepassen doorwerkt op de jaren die volgen. Dit geldt zowel voor het verlies aan reizigersin
komsten alsmede voor de jaarlijkse aanpassing in de bussen. 
Daarom wordt dit idee in letterlijke zin niet verder uitgewerkt maar wordt met speciale tariefac
ties (zie voorstel onder a) wel tegemoet gekomen aan de gedachte erachter. 

2. Tegemoetkomingsregeling OV-kosten voor MBO-ers 
Een aangehouden motie bij de behandeling van de Perspectiefnota roept op om te komen tot een 
regeling in de tegemoetkoming van de OV-kosten voor MBO-ers, zoals ook bij de OV-chipkaart van 
toepassing is. 
Inmiddels zijn er relevante ontwikkelingen geweest op dit punt. Zo heeft de minister van Onder
wijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) in mei 2014 een akkoord bereikt over de studiefinanciering 
door middel van een sociaal leenstelsel en met behoud van de OV-chipkaart. De minister van OCW 
heeft vervolgens in hoofdlijnen in augustus 2014 ook een akkoord bereikt met de vervoerders om de 
huidige OV chipkaart te behouden en deze ook aan te bieden voor studenten van beroeps opleiden
de leergangen (MBO) die jonger zijn dan 18 jaar. Daar staat tegenover dat de voorgenomen kabi
netsbezuiniging van € 425 miljoen op de Studenten-OV-chipkaart komt te vervallen. Hiermee is een 
eigen Flevolandse regeling voor MBO-studenten niet meer nodig. 

Het vervolg 

Door deze mededeling aan Uw Staten te sturen kunt u de inhoud ervan betrekken bij de begrotings
behandeling 2015. Bij de Zomernota zijn de middelen ad € 400.000,- doorgeschoven naar 2015 
zodat Uw Staten in de gelegenheid zijn onze besluiten te betrekken bij de begrotingsbehandeling 
voor het jaar 2015. Omdat wij de middelen voor de kwaliteitsimpuls in de jaren 2015 én 2016 
willen inzetten, zal hiertoe een begrotingswijzigingsvoorstel worden gedaan bij de Perspectiefnota 
2015. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

n.v.t. 


