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Aan: Het college van B & W Goeree-Overflakkee, 

Koningin Julianaweg 45 

3241 XB Middelharnis 

 

Goeree-Overflakkee, 2 januari 2013 

 

Betreft: Schriftelijke vragen op grond van artikel 32 van het Reglement van Orde inzake tarieven Arriva 

 

Geachte leden van het College van Goeree-Overflakkee, 

 

Per 1 januari 2013 verdwijnen bij Arriva, regionaal vervoerder op Goeree-Overflakkee, de sterabonnementen. In 

plaats van de jarenlang gebruikte zones gaat men over op een systeem waarbij afgerekend moet worden op basis 

van werkelijk gereisde kilometers. Hiermee ontstaat volgens Arriva een eerlijker systeem omdat de reiziger betaalt 

naar rato van gebruik. Arriva is er zich van bewust dat sommige reizigers duurder uit zijn dan voorheen maar geeft 

aan dat er ook reizigers zijn die minder gaan betalen. 

 

Voor het overgrote deel van de inwoners van Goeree-Overflakkee blijkt dit nieuwe systeem echter zeer nadelig uit 

te pakken. Met name één gebruikersgroep wordt onevenredig geconfronteerd met de kostenstijging. Dat zijn de 

scholieren op het middelbaar onderwijs van 12 - 18 jaar omdat zij gebruik konden maken van het 

stermaandabonnement. 

 

Een concreet voorbeeld: 

Voor de rit Ouddorp - Middelharnis had je een 3 sterrenabonnement nodig van € 72,00 per maand. In de nieuwe 

situatie kost 22 dagen reizen per maand tussen Ouddorp en Middelharnis voor een scholier € 111,- (een stijging van 

ca. 54%). 

Voor de rit Ooltgensplaat  - Middelharnis had je eveneens een 3 sterrenabonnement nodig van € 72,- per maand. In 

de nieuwe situatie kost 22 dagen reizen per maand tussen Ooltgensplaat en Middelharnis voor een scholier € 

121,00. (een stijging van 68%). 

 

Gelet op het bovenstaande verzoekt de fractie van SGP Goeree-Overflakkee het college in contact te treden met 

het bestuur van Provincie Zuid-Holland en hen de volgende vragen voor te leggen: 

 

• Is het juist dat scholieren door de nieuwe tariefstructuur bij afstanden groter dan 10 km meer gaan betalen dan in 

de sterabonnement situatie? 

• Is het juist dat scholieren van 12 - 18 jaar in het voortgezet onderwijs geen recht hebben op een OV 

studentenkaart 

• Is het juist dat (ouders van) scholieren geen enkele fiscale mogelijkheid hebben om de bovengenoemde 

tariefstijging te compenseren in tegenstelling tot forensen? 

• Is het juist dat gezinnen met meerdere kinderen in het voortgezet onderwijs er door deze tariefaanpassing 

jaarlijks honderden euro’s op achteruitgaan gaan? 

• Is het bestuur van de Provincie Zuid-Holland bereid om op zeer korte termijn in overleg te treden met Arriva om 

deze kostenstijging teniet te doen door invoering van bijvoorbeeld een speciaal scholieren abonnement, zoals ook 

in Brabant is ingevoerd? 

 

Gezien de ingangsdatum van de nieuwe structuur bij Arriva per 1 januari 2013 vraag ik u om spoedige (re)actie. 
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