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Geachte mevrouw Rozema, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de PW van 2 januari 2012 
over oplaadpunten voor de OV-chipkaart. Het college van Gedeputeerde Staten heeft deze 
antwoorden vastgesteld op 31 januari 2012. 

Wij verzoeken u om de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,^ de voorzitter. 

r. cirs T. van üer Wal 

•••'// 
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PROVINCIE FLEVOLAND 

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PVV over het netwerk van de 
oplaadpunten van de OV-chipkaart in Flevoland, ingediend op 2 januah 2012, en de antwoorden 
daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 31 januah 2012 
(1273958). 

Vraag 1. 
Heeft voor de vergunningverlening van OV-chipkaart oplaadpunten in Flevoland openbare 
aanbesteding plaatsgevonden? 

Antwoord: Omdat het verwachte bedrag dat samenhangt met het distributienetwerk van de OV-
chipkaart gedurende de resterende concessieduur van de concessie IJsselmond op het moment van 
invoering van de OV-chipkaart ver beneden de norm voor Europese aanbesteding was, heeft geen 
Europese aanbesteding plaatsgevonden. Het College heeft besloten een gebruikersovereenkomst 
met Connexxion af te sluiten, waarbij Connexxion gedurende de resterende concessieperiode 
contractering van de oplaadpunten op basis van een full service concept verzorgt. 

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om voor de nieuwe concessie, die per december 
2012 moet ingaan, het distributienetwerk gezamenlijk met de provincie Overijssel Europees aan te 
besteden. 

Vraag 2. 
Is de provincie eindverantwoordelijk voor een regionaal dekkend netwerk van OV-chipkaart 
oplaadpunten in Flevoland? En zo ja, welke criteria worden gehanteerd voor spreiding? 

Antwoord: De provincie is verantwoordelijk voor het netwerk van oplaadpunten, met uitzondering 
van de gedelegeerde gebieden. Voor de stadsdienst Lelystad en de concessies Almere Stad en 
Almere Streek geldt, dat het distributie netwerk de verantwoordelijkheid van de beide steden is. 

De distributievisie van de provincie Flevoland is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
• De wijze van distributie van de OV-chipkaart moet voldoende verkrijgbaarheid faciliteren; 
• Het gebruik van internet voor het laden van saldo en aanschaffen van producten dient te 

worden bevorderd; 
• Het distributienetwerk moet kosteneffectief zijn. 

Vraag 3. 
Wie controleert of de huidige oplaadpunten voldoen aan deze criteria? 

Antwoord: Het netwerk is in overleg met de provincie en het consumentenplatform ROCOVF 
opgezet. De verdeling van de distributiepunten over het gebied is gebaseerd op de verkoopomvang 
van de oude strippenkaart, met andere woorden de vraag naar vervoerbewijzen is als basis gekozen. 
Om in de praktijk te toetsen of de nu gekozen oplaadpunten voldoen aan de criteria, wordt het 
daadwerkelijk gebruik van deze punten door de provincie op de voet gevolgd. Dit wordt gedaan 
door op maandbasis de omvang, aard en de bijbehorende kosten van de transacties te monitoren. 

Vraag 4. 
Is er een overzicht op welke locaties in Flevoland oplaadpunten aanwezig zijn? En zo niet, hoe kunt 
u dan invulling geven aan uw rol als eindverantwoordelijke? 



PROVINCIE FLEVOLAND 
Antwoord: Onderstaand overzicht geeft de distributiepunten aan, die onder de 
verantwoordelijkheid van de provincie vallen. 

Bruna Bruna Zeewolde Kerkplein 11 3891ED Zeewolde Flevo(oost) 

Primera Primera Dronten De Redepassage 14 8254KD Dronten Flevo(oost) 

Bruna Bruna De Kajuit 2 8254KX Dronten Flevo(oost) 

Primera Primera Alberts Zuidsingel 54 8255CH Swifterbant Flevo(oost) 

De Kleine Huishoudbeurs Baan 28 8256AX Biddinghuizen Flevo(oost) 

Primera Primera Kuipers Lange Nering 50 8302ED Emmeloord Flevo (oost) 

Kiosk Bangma De Deel (busstation) 24 8302EK Emmeloord Flevo (oost) 

Drogisterij Sylvia Baan 21 8307AS Ens Flevo (oost) 

Kapsalon Studio 1 Lange Brink 1 8315AA Luttelgeest Flevo (oost) 

t Boel<endal Nagel 48 8321 RG Urk Flevo (oost) 

Buitenom deze punten zijn er enkele marktpartijen die voor eigen rekening en risico, dus zonder 
inmenging van de provincie, oplaadpunten realiseren. Deze zijn wel opgenomen op de site van 
wvw.OV-chipkaart.nl. 

De gemeenten Almere en Lelystad hebben daarnaast eigen oplaadpunten binnen hun gebied 
ingericht. Ook binnen de beide gemeenten zijn in het kader van de vrije markt commerciële 
partijen bezig distributiepunten op te zetten. 


