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Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Op 6 juli 2018 is toegezegd dat Provinciale Staten 
de evaluatie van het Tarievenhuis OV Oost 
Nederland (THO) ontvangen. THO is een nieuwe set 
aan abonnementen/kortingskaarten voor het 
regionaal OV in de provincies Gelderland, Overijssel 
en Flevoland. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Gelegenheid bieden tot het stellen van vragen over 
de evaluatie van het THO en de wijze waarop 
Gedeputeerde Staten het THO verder gaan 
implementeren. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

Meest passend is de schoolopstelling: interactief 
informeren. Er is sprake van één onderwerp en er is 
gelegenheid om vragen te stellen. De rol van PS is 
controlerend.  

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

30 minuten (max 45) 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

In 2017 hebben Gedeputeerde Staten besloten om 
het Tarievenhuis Oost Nederland in Flevoland in te 
voeren. Op aandringen van Provinciale Staten zijn 
toen als coulance een aantal overgangsmaatregelen 
getroffen (concreet een regeling om de tarieven 
voor scholieren en andere reizigers in stappen 
gelijk te trekken en opnieuw het 2-sterabonnement 
te introduceren).  
Een jaar na de introductie van het THO is 
toegezegd dat Provinciale Staten ook de evaluatie 
van het THO zullen ontvangen. In afwachting van 
deze evaluatie hebben Provinciale Staten aan GS 
verzocht de overgangsmaatregelen te verlengen. GS 
heeft dit verzoek gehonoreerd. 
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Provinciale staten hebben een mededeling 
(#2580219) ontvangen. Deze is via de Lijst 
Ingekomen Stukken -week 21 aan de Staten 
verzonden. Het document is uitgebreid en bevat de 
nodige achtergrondinformatie. 
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https://intranet.flevoland.nl/getattachment/6af4538a-06ce-48a0-a1c9-8df72834c72f/Beeldvorming-Stroomschema.pdf
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Om de sessie te verkorten is het mogelijk dat 
vooraf vragen te laten indienen die door de 
gedeputeerde beantwoord kunnen worden in de 
sessie. 
Wij verzorgen (indien akkoord) een korte 
presentatie ter inleiding op het gesprek. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

SenB, adviseur Openbaar Vervoer 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Voor Provinciale Staten is er geen vervolg. 
Gedeputeerde Staten nemen kennis van de 
opmerkingen van PS en betrekken deze bij de 
besluitvorming in het najaar van 2020over de OV-
tarieven 2021 en verder. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

   

  


