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Inspreektekst  René Krabbe voor Statencommissie V&M  Staten 26.08.2015 Landschapszaal 

Voorzitter,  

Dank u, voor deze gelegenheid om in kort bestek aan Gedeputeerde en Statenleden vanuit 

de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, onze  zorgen over te brengen m.b.t. de te 

wijzigen bustarieven voor scholieren , t.g.v. de overgang van de O.V. concessie van ARRIVA 

naar CONNEXXION. 

  

U kunt zich voorstellen  dat wij aangenaam verrast waren toen wij afgelopen 

maandagochtend de brief van Gedeputeerde Vermeulen over deze kwestie op uw website 

aantroffen.  Wij zijn de Gedeputeerde dan ook zeer erkentelijk voor de voortvarende wijze 

waarop hij gereageerd heeft op de commotie, die tijdens de schoolvakantie, onder de 

ouders is ontstaan.  

Lag het accent van ons betoog aanvankelijk op het aantonen van de schrikbarende 

prijsstijgingen waarmee een aantal van hen zich met ingang van het nieuwe schooljaar 

geconfronteerd zag, ik kan nu wat dieper in gaan op de aspecten communicatie, 

collectiviteitskortingen, het wijzigingen van dienstregelingen, het zonesysteem in landelijke 

gebieden  en tot slot de door de gedeputeerde voorgestelde compensatieregeling. 

Door dit laatste loop ik wellicht ietsepietsie uit op de geplande 5 minuten; bij voorbaat dank 

voor uw begrip, voorzitter. 

Toen ons op 10 juli jl., de laatste schooldag, via de sociale media de eerste berichten 

bereikten over excessieve prijsstijgingen van naar liefst  41 %, wisten wij direct wat ons te 

doen stond.  

 

(Het voorbeeld van 41% kwam trouwens van een gezin uit Goudswaard, met drie in 

Rotterdam schoolgaande kinderen; zij hadden te horen gekregen dat zij voor het ARRIVA en 

CONNEXION gezámenlijk aangeboden abonnement voor het hele schooljaar 3 x € 370,- =  

€ 1.110,- meer kwijt zouden zijn dan het afgelopen schooljaar [€ 900,- � € 1.270]. 

Moet u zich eens voorstellen, dit gezin krijgt daags voor de vakantie te horen dat hun 

budget met ruim €1.110,- is geslonken !) 

Politici uit de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee hadden wel eens eerder met het 

bijltje gehakt.  

(2 ½ jaar geleden stond op deze plek VVD-collega de Man  uit Strijen, die het met succes 

opnam voor een vergelijkbaar geval met busabonnementen  voor forensen op onze 

eilanden.) 
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Datzelfde weekend hadden we een internetenquête online en via de al dan niet sociale 

media werden de ouders van schoolgaande kinderen opgeroepen deze in te vullen. 

Vaak nog onwetend van de concessiewijziging en de daarmee gepaard gaande financiële 

consequenties, gingen veel ouders aan de slag; zij namen contact op met de 

informatielijnen van ARRIVA en CONNEXXION en de scholen van hun kinderen, hetgeen 

vanwege de ingetreden vakantie niet eenvoudig was. 

Ook de informatielijnen boden weinig soelaas.  

Op die wijze kregen wij wél de beschikking over de reisgegevens van ruim 100 scholieren en 

kwamen wij, ten gevolge van de publiciteit, in contact met scholen en de vervoersbedrijven. 

Het bleek dat de grote prijsverhoging in feite het vorig schooljaar al was doorgevoerd. 

Doordat álle scholieren toen het aanbod van een zogenaamde vroegboekkorting kregen, 

werd deze voor hen teniet gedaan. 

Voor wat ARRIVA betreft heeft het overleg al snel geleid tot de invoering van het 

zogenaamde “uitzwaaiabonnement”,  geldig t/m 12 december a.s. 

CONNEXXION deelde mee niet eerder dan in november met prijzen te kunnen komen voor 

het resterende schooljaar.  

Op ons verzoek om, in navolging van ARRIVA, te komen met een “Welkomstabonnement”, 

teneinde de ouders meer financiële zekerheid te bieden, gingen zij helaas niet in. 

 

Ons werd wél verteld dat met een achttal scholen een zogenaamde  

“collectiviteitsovereenkomst” was gesloten; hetgeen voor de leerlingen een korting zou 

opleveren. 

Uiteindelijk bleek dit maar met vier scholen te zijn gebeurd. Navraag bij enkele scholen 

leerde ons de reden van de geringe belangstelling. 

Slechts twee weken voor aanvang van de vakantie (voor het personeel de drukste periode 

van het jaar)  bereikte de scholen de betreffende aanbieding. Binnen drie weken na 

ontvangst dienden de contracten te worden afgesloten én voor het hele jaar betaald ! 

De geringe korting voor de scholieren woog niet op tegen de administratieve lasten voor de 

school. Daarbij komt dat de school het abonnementsgeld voor het gehele jaar vooruit aan 

de vervoermaatschappij moet betalen en zij dus de financiële risico’s loopt  bij wanbetaling 

van de maandelijkse bijdrage door de ouders. 

Volgens ons een zeer verwerpelijke vorm van opgedrongen winkelnering die niet past bij 

de kerntaken van een school ! 
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 Voor de ouders die geen collectiviteitsaanbieding kregen was het dus inmiddels een 

onmogelijke keuze geworden, tussen 

- Het aanbod van CONNEXION en ARRIVA samen, voor het hele schooljaar hetgeen 

zeker een enorme prijsverhoging betekende; 

- Het Uitzwaai-abonnement van ARRIVA tot 13 december met een volledig ongewis 

vervolg tot het einde van het schooljaar. 

Qua communicatie o.i. eveneens een zeer verwerpelijke zaak. 

Haast teneinde raad ben ik persoonlijk begonnen met het destilleren van 29 trajecten uit de 

ruim 100 enquêtereacties. Vervolgens heb ik een aanvang gemaakt met een 

prijsvergelijking tussen het ARRIVAtarief van het afgelopen jaar en de combinatie van  

ARRIVA-uitzwaaiabonnement tot 13 december het CONNEXION-sterrenabonnement  (zoals 

dat dit kalenderjaar in de overige concessiegebieden wordt gehanteerd) voor de resterende 

8 maanden. 

En dat voor die 29 trajecten.  

Ik kan u verzekeren dat voor iemand  die gemiddeld één keer per jaar met het openbaar 

vervoer reist, dit een hels karwei is. 

Toen mij afgelopen maandagochtend de toezegging van de Gedeputeerde  onder ogen 

kwam ben ik daar ook subiet mee gestopt. Voor de trajecten die ik al wel had uitgerekend 

kwam ik uit, variërend van -/-6 tot +/+ 80 % !   

Overigens komt het eerder genoemde gezin van 41%  in onze berekening ‘nog’ maar uit op 

27% (excl. de trendmatige verhoging per 1 januari). 

Tot slot, voorzitter, als u mij dit toestaat,  wil ik graag nog een korte reactie geven op de 

eerder genoemde brief van Gedeputeerde Vermeulen van vrijdag jl. 

Hij geeft daarin aan dat er een compensatieregeling in het leven wordt geroepen voor 

individuele reizigers die door de concessieovergang  een tariefstijging van hun abonnement 

van meer dan 10 % ervaren. 

Begrijpen wij daar uit dat deze regeling uitsluitend van toepassing is voor reizigers die het 

afgelopen (school) jaar met een abonnement dezelfde route hebben afgelegd en dat de 

kosten voor nieuwe reizigers dus substantieel hoger kunnen zijn ? 

Indien u dit beaamt, blijft de compensatieregeling van kracht, voor alle jaren dat de 

betreffende persoon het traject blijft afleggen ? 

Zoals gezegd, het is niet voor het eerst dat deze problemen zich voordoen in de Hoeksche 

Waard en op Goeree-Overflakkee. 

De grootste problemen doen zich daarbij steeds voor aan de randen van de eilanden, in 
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veel gevallen de dunbevolkte gebieden  die op de grootste afstand van de school- en 

werkvoorzieningen liggen. 

Wij leggen u de vraag voor of het, in het kader van het door velen voorgestane behoud van 

vitaliteit van het platteland, eens tijd wordt in dat licht de nationale OV-zonekaart  onder de 

loep te leggen. Ik weet het voorzitter, dit is een bevoegdheid van de minister en een 

politieke kwestie maar toch ben ik benieuwd naar een reactie uit deze zaal.  

Daarnaast vraag ik dus aandacht voor de nadelen van collectiviteitsregelingen via scholen 

en bovenal veel aandacht voor een heel goede communicatie. 

 Voorzitter, gedeputeerde en commissieleden, dank voor uw aandacht. 

 

 

Politiek statement, eventueel inbrengen n.a.v. vragen van commissieleden. 

Natuurlijk zijn de meeste gemeentebestuurders geen OV-experts; zij realiseren zich dat het  

realiseren en in gang houden van een goed draaiende infrastructuur een zeer 

gecompliceerde zaak is.  

Als het goed is zijn Rijk, Provincie en de gemeenten  daarin bondgenoten met één 

gemeenschappelijk doel: het tegen redelijke kosten voorzien in goede mobiliteit. 

Al is de uitvoering in handen gelegd van private partijen, de overheid is opdrachtgever en 

dient in die hoedanigheid een goede mobiliteit voor alle burgers tegen acceptabele kosten 

te garanderen. 

Dat solidariteit en verevening van kosten tussen gebieden met financieel gezien een 

verschillend rendement, noodzakelijk zijn, spreekt voor ons vanzelf. 

 

N.B. 

N.a.v. enquête bereikten ons klachten over opheffen van een lijn en stopplaatsen. 

Voor een deel schijnt de Provincie daar nog definitief over te moeten besluiten. 

Van belang dat GS daar vóór besluit goed over communiceert met  reizigers; niet aan 

CONNEXXION overlaten ! 

 


