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Onderwerp Statenbrief:
Reizigerstarieven openbaar vervoer 2021
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
Wij hebben de reizigerstarieven in het openbaar vervoer van de provincie Utrecht (per tram en bus) voor 2021
vastgesteld. Dat doen we ieder jaar, onder andere om de prijzen aan te passen aan algemene kostenstijging
(indexering). Ook andere veranderingen in tarieven en vervoerbewijzen zijn mogelijk ter ontwikkeling van het
tariefassortiment. Gezien de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt, hebben we ervoor gekozen
om wijzigingen in de reizigerstarieven zeer beperkt te houden en op het belangrijkste tarief -het kilometertariefalleen de landelijke index à 0,91% toe te passen. Het consumentenplatform (ROCOV Utrecht) heeft positief
geadviseerd over de tarieven (zie bijlage 1).
Inleiding
Het besluit is genomen op basis van een voorstel van de vervoerders. Naast het toepassen van de index op het
kilometertarief hebben de vervoerders nog enkele andere zaken voorgesteld:

Alle abonnementen in prijs gelijk houden omdat deze in coronatijd al een zeer grote terugloop kennen;

Op lijnen die vanaf het nieuwe Vervoerplan van U-OV naar Syntus gaan (de lijnen 43, 58 en 59) het U-OV
Gemaksabonnement te accepteren (zoals nu ook reeds het geval, onder U-OV);

Op lijnen 80 en X80 (Syntus) abonnementen van de buurconcessie IJssel-Vecht te accepteren als gevolg
van een nieuwe lijn tussen Barneveld en Scherpenzeel.
De vervoerders hadden verder voorgesteld om losse reiskaartjes (op de bus en in automaten) in prijs te
verhogen. Hiermee zijn we niet akkoord gegaan. Deze kaartjes (losse reiskaartjes en retouren) worden mogelijk
veel gebruikt door een kwetsbare sociale groep. Om die in deze tijd niet extra te belasten, houden we het tarief
hiervan gelijk. Kaartjes voor ritten met nachtlijnen en dagkaarten worden wel in prijs verhoogd. Vanwege de
introductie van twee nieuwe U-flex lijnen is het tarief voor U-flex tijdelijk verlaagd.
Wij hebben verder met alle voorstellen ingestemd en aldus de tarieven voor 2021 vastgesteld. Het geheel aan
tarieven vindt u terug onder bijlage 2.
Een tweetal zaken die wij vorig jaar aankondigden zijn niet verder ontwikkeld:

Een pilot gratis openbaar vervoer voor oudere minima, om reden van het in corona niet willen stimuleren van
extra ov-reizen, zeker niet van een kwetsbare groep;

De U-OV Gemaksabonnementen anders inrichten o.a. door het opnemen van het gebied Vijfheerenlanden;
de vervoerders geven aan dat door alle tijd en energie die in de coronamaatregelen is gaan zitten er geen
ruimte was om voor 2021 hieraan te werken.

Financiële consequenties
Het openbaar vervoer waarvoor de provincie Utrecht verantwoordelijk is, wordt bekostigd door een combinatie
van provinciale subsidie en inkomsten uit de verkoop van vervoerbewijzen (reizigersopbrengsten). Een hoog
niveau van reizigersopbrengsten -mede bepaald door de vast te stellen tarieven maar vooral door het aantal
reizigers- draagt bij aan een financieel gezonde exploitatie van het openbaar vervoer. Hogere opbrengsten
betekenen: meer kwaliteit in het aanbod (met name door extra dienstregelingsuren) dan wel een lagere
benodigde provinciale (exploitatie)subsidie. Het verband tussen de provinciale financiën en de (hoogte) van de
reizigerstarieven is dus indirect. Reizigersontwikkeling is bovendien nu zeer moeilijk te voorspellen door
onzekerheden gerelateerd aan corona. Mede daarom is besloten naast reguliere toepassing van de index geen
aanpassing te doen aan het belangrijkste, meeste gebruikte tarief, het kilometertarief.
Vervolgprocedure / voortgang
De nieuwe tarieven zullen door de vervoerders worden geïmplementeerd en vanaf 1 januari 2021 geldig zijn op
alle trams en bussen van de provincie Utrecht.
Door corona is voorspellen momenteel moeilijk. Hoe dan ook zullen wij richting einde 2021 een volgend
tarievenbesluit moeten nemen (voor de tarieven van 2022). Wij zullen u over dit besluit informeren.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
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Secretaris,
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Bijlage 1 – ROCOV Advies
Separaat meegestuurd

Bijlage 2 – De vastgestelde tarieven voor 2021

OV-chipkaart reizen op saldo

2020

2021

Kilometertarief

€ 0,169

€ 0,171

Kilometertarief reductie (34% lft korting)

€ 0,112

€ 0,113

OV-chipkaart abonnementen
Maandabonnement 1 ster

2020

2021

€ 53,70

€ 53,70

Maandabonnement 2 ster

€ 86,50

€ 86,50

Maandabonnement 3 ster

€ 127,30

€ 127,30

Maandabonnement 4 ster

€ 162,30

€ 162,30

Maandabonnement 5 ster

€ 202,10

€ 202,10

Maandabonnement 6 ster

€ 242,30

€ 242,30

Maandabonnement 1 ster reductie

€ 35,40

€ 35,40

Maandabonnement 2 ster reductie

€ 57,10

€ 57,10

Maandabonnement 3 ster reductie

€ 84,00

€ 84,00

Maandabonnement 4 ster reductie

€ 107,10

€ 107,10

Maandabonnement 5 ster reductie

€ 133,30

€ 133,30

Maandabonnement 6 ster reductie

€ 160,00

€ 160,00

Jaarabonnement 1 ster

€ 537,00

€ 537,00

Jaarabonnement 2 ster

€ 865,00

€ 865,00

Jaarabonnement 3 ster

€ 1.273,00

€ 1.273,00

Jaarabonnement 4 ster

€ 1.623,00

€ 1.623,00

Jaarabonnement 5 ster

€ 2.021,00

€ 2.021,00

Jaarabonnement 6 ster

€ 2.423,00

€ 2.423,00

Jaarabonnement 1 ster reductie

€ 354,00

€ 354,00

Jaarabonnement 2 ster reductie

€ 571,00

€ 571,00

Jaarabonnement 3 ster reductie

€ 840,00

€ 840,00

Jaarabonnement 4 ster reductie

€ 1.071,00

€ 1.071,00

Jaarabonnement 5 ster reductie

€ 1.333,00

€ 1.333,00

Jaarabonnement 6 ster reductie

€ 1.600,00

€ 1.600,00

U-OV Vrij Stad Zakelijk

€ 641,70

€ 641,70

U-OV Vrij Regio Zakelijk

€ 962,50

€ 962,50

U-OV Gemak Stad Maand

€ 66,00

€ 66,00

€ 725,80

€ 725,80

€ 96,80

€ 96,80

€ 1.065,10

€ 1.065,10

€ 8,10

€ 8,10

U-OV Kortingsabonnement - Altijd voordeel Jaar

€ 80,80

€ 80,80

U-OV Kortingsabonnement - Dal voordeel Jaar

€ 15,70

€ 15,70

U-OV Kortingsabonnement - Weekend vrij Jaar

€ 215,00

€ 215,00

U-OV Kortingsabonnement - Dal vrij Jaar

€ 430,00

€ 430,00

U-OV Gemak Stad Jaar
U-OV Gemak Regio Maand
U-OV Gemak Regio Jaar
U-OV Kortingsabonnement - Altijd voordeel Maand

Kaartjes U-OV & Syntus overstaprecht

2020

2021

Reiskaart (2 zones, 60 min)

€ 2,90

€ 2,90

Reiskaart (4 zones, 90 min)

€ 4,50

€ 4,50

Reiskaart (5 zones, 120 min)

€ 6,60

€ 6,60

Reiskaart (7 zones, 150 min)

€ 7,50

€ 7,50

Retourkaart (2 zones, 60 min)

€ 4,05

€ 4,05

Retourkaart (4 zones, 90 min)

€ 6,30

€ 6,30

Retourkaart (5 zones, 120 min)

€ 9,25

€ 9,25

Syntus/U-OV Kidsticket

€ 1,05

€ 1,05

U-OV Nachtlijnkaart - Geldig in de stad Utrecht

€ 4,10

€ 4,30

U-OV Nachtlijnkaart - Geldig in de regio -/- Vianen, IJsselstein, M aartensdijk,€Hilversum
6,20 en So est

€ 6,50

Hilversum en So est
U-OV Nachtlijnkaart - Geldig vo o r ritten naar Vianen, IJsselstein, M aartensdijk,
€ 7,20
Syntus Nachtlijnkaart - Geldig Amersfoort, Leusden,
€ 4,10

€ 7,60

Bunschoten, Soest , Baarn, Utrecht Stad

Syntus Nachtlijnkaart - Geldig voor ritten naar
Driebergen, De Meern, De Bilt, Zeist, Doorn, Leersum,
Amerongen, Harmelen

€ 4,30

€ 6,20

€ 6,50

€ 7,20

€ 7,60

Syntus Nachtlijnkaart - Geldig voor ritten naar
Gouda, Amsterdam, Oudewater, Loenen, Veenendaal,
Achthoven, Heeswijk, Montfoort, Willeskop, Oudewater,
Vleuten, Maarsenbroek, Nieuwsluis, Loenen

Dagkaart Provincie Utrecht

€ 10,30

€ 10,80

Dagkaart Provincie Utrecht 1 dag reductie

€ 8,25

€ 8,70

P + R Kaartje ( papendorp gedeeld)

€ 6,00

€ 6,00

n.v.t

n.v.t

Landelijke acties ( kruidvatactie)

n.t.b.

n.t.b.

Kaartjes U-OV

2020

2021

Dagkaart Utrecht Stad 1 dag

€ 6,20

€ 6,20

Dagkaart Utrecht Stad 2 dagen

€ 9,25

€ 9,25

Dagkaart Utrecht Stad 3 dagen

Utrecht Drempel-Vrij zichtkaart jaar/maand

€ 11,85

€ 11,85

Dagkaart Utrecht Stad 1 dag kind

€ 4,10

€ 4,10

Dagkaart Utrecht Stad 2 dagen kind

€ 7,20

€ 7,20

Dagkaart Utrecht Stad 3 dagen kind

€ 9,75

€ 9,75

Actie kaartjes

n.t.b.

n.t.b.

U-Flex Houten

€ 2,50

€ 2,00

U-Flex Maarssen

€ 2,50

€ 2,00

U-Flex Vijfherenlanden

€ 3,50

€ 2,00

2020

2021

Kaartjes Syntus
Syntus Amersfoort Vrij (dag)

€ 5,40

€ 5,40

Syntus Amersfoort Dal Vrij maand

€ 21,50

€ 21,50

Syntus Amersfoort Dal Vrij maand (red)

€ 14,20

€ 14,20

Syntus Amersfoort Dal Groepsticket

€ 5,40

€ 5,40

Syntus Flex

€ 1,50

€ 1,50

Actie kaartjes

n.t.b.

n.t.b.

Dagkaart klantenservice ( uitgifte)

n.v.t.

n.v.t.

Speciale doelgroepen U-OV
Kindergroepskaart
Cultuurbus
Retourreis Cultuur & School

2020

2021

€ 33,90

€ 30,00

cultuurbus

cultuurbus

€ 2,60

€ 2,60

2020

2021

Stadsschouwburg
Speciale doelgroepen Syntus
Kindergroepsticket

€ 28,30

€ 30,00

Syntus Buurtbus Ritkaart

€ 2,80

€ 2,80

Syntus Buurtbus Ritkaart OVCK

€ 1,90

€ 1,90

