
 

 

 

 
 

per e-mail (staten@prvlimburg.nl) 

Voorzitter Provinciale Staten van Limburg 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht  

 

 

Bergen Lb., 12 september 2013 

Vragen op grond van art. 38 RvO inzake Gevolgen nieuwe tarieven NS en Veolia voor Limburgse 
treinreizigers 

met het verzoek deze door te leiden naar het College van Gedeputeerde Staten 

 

 

Geacht College, 

In de Gelderlander regio Maasland van 10 september 2013 stond een artikel met als kop “Treinrit 
Nijmegen – Roermond mogelijk 40 procent duurder”. Diezelfde dag stond er op Omroep Gelderland 
een bericht “Provincie op de bres voor Treinreiziger”. Een dag later in de Limburger het bericht: “Trein 
duurder voor ouderen” en het artikel “”Pakt” Veolia oudere klant?”. 

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid heeft hierover de volgende vragen, over de diverse 
artikelen afzonderlijk en de relatie tussen de artikelen: 

1. De NS gaat de tarieven verhogen. Een prijs van een NS-kaartje Nijmegen-Roermond wordt 
gebaseerd op de het aantal kilometers, dat een reiziger zou afleggen als hij daadwerkelijk met 
een NS-trein via Den Bosch zou reizen in plaats van met Veolia van Nijmegen naar 
Roermond. In plaats van €13,80 voor een enkeltje in de nieuwe situatie €19,04 Een 
prijsstijging van 38%. 
Bent u het met ons eens, dat dit een onverantwoorde prijsstijging is? 
Wij zijn benieuwd hoe deze onverantwoorde prijsstijging gaat uitwerken voor de diverse 
groepen reizigers. 
Concreet: wat zouden de reiskosten worden voor: 
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- De Veolia-reiziger van Roermond naar Nijmegen? Graag onderscheid maken tussen Ov-
chipkaart gebruiker en degene, die een papieren kaartje koopt. 

- De reiziger die van Sittard naar Nijmegen reist? (Sittard-Roermond met NS en daarna 
Veolia)? 

- De reiziger, die de avond van tevoren thuis een kaartje Roermond-Nijmegen print? 
- De reiziger van Venlo naar Nijmegen? 
- De reiziger van Venray naar Nijmegen? 

2. Is de provincie Limburg bereid om net als de provincie Gelderland met staatssecretaris 
Mansveld te overleggen over de oneerlijke situatie die gaat ontstaan voor reizigers die binnen 
één reis gebruik maken van regionaal spoor en NS-spoor en die geen gebruik maken van de 
OV-chipkaart? 

3. Kunt u ons inzicht verschaffen in het percentage reizigers in Limburg, dat gebruik maakt van 
de OV-chipkaart, verdeeld naar leeftijdscategorie? Hoe hoog is het percentage reizigers, dat 
binnen één rit gebruik maakt van én NS én Veolia vanuit Limburg?  

4. Klopt het dat, kort door de bocht genomen,  het wegnemen van de dubbele opstaptarieven bij 
de OV-chipkaart betaald moet gaan worden door de reiziger zonder OV-chipkaart die binnen 
één rit met een regionale vervoerder én met NS reist? 

5. Stel dat overleg met staatssecretaris Mansveld, waartoe de PvdA u oproept, zoals ook 
provincie Gelderland doet, resultaat heeft, kunnen we dan weer terug naar de oude tarieven?  
Zo nee, waarom niet? 

6. De voorgestelde nieuwe tarieven van Veolia zouden negatief uitpakken voor ouderen. Kunt u 
aangeven hoe groot het percentage ouderen is dat in de spits reist en hoe groot het 
percentage ouderen is dat gebruik maakt van de OV-chipkaart? 

7. Wilt u met extra acties bevorderen dat er meer ouderen aan de OV-chip gaan? Zo ja, hoe zou 
dat het beste kunnen? 

8. Wat was het advies van het ROL betreffende de nieuwe tarieven van Veolia per 2014? 
9. Vorig jaar schreef GS naar aanleiding van vragen van de PvdA over de tarieven dat door het 

niet afschaffen van de leeftijdskorting in de trein de negatieve gevolgen van de toen 
doorgevoerde nieuwe tarieven voor 2013 minder zouden zijn. Nu stelt Veolia voor deze alsnog 
af te schaffen. Na een jaar is het minder erg? 

10. Vorig jaar moesten de tarieven omhoog met meer dan inflatie omdat de tarieven nog 
gebaseerd waren op de strippenkaart in plaats van op de OV-Chipkaart. Nu, omdat we de 
dubbele opstaptarieven niet opgelost krijgen. Bent u het met ons eens, dat de reiziger weer 
moet betalen voor het gebrek aan samenwerking tussen de diverse vervoerders? 

11. Dit is nu de derde achtereenvolgende keer dat de PvdA opheldering vraagt over de nieuwe 
tarieven van Veolia voor het komende jaar. Wordt het niet eens tijd om de 
informatievoorziening aan en de positionering van Provinciale Staten anders in te kleden?         

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie Partij van de Arbeid Provinciale Staten Limburg 

Lia Roefs 
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