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Middelburg, 30 oktober 2018 
 
 
Geachte mevrouw Koevermans,  
 
 
Met deze brief reageren wij op uw verzoek om het Tariefplan 2019 vast te stellen.  
 

Landelijke producten en tarieven 
In het tariefplan 2019 conformeert u zich aan de producten en tarieven, waarover landelijke afstemming 
heeft plaatsgevonden binnen het Landelijk tarievenkader (LTK). Daarbij wordt uitgegaan van de 
Landelijke Tariefindex (LTI) van 5,75%.  
Het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer heeft daarover positief geadviseerd. 
Gezien de adviezen van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer en het Overleg 
Platform Openbaar Vervoer (OPOV) stemmen wij in met de landelijke producten en tarieven, die zijn 
opgenomen in het Landelijk tarievenkader 2019. 
 
Regionale producten en tarieven 
Voor de regionale tarieven stelt u voor om: 
- de tarieven voor de wagenverkoop niet te verhogen; 
- de abonnementen met de landelijk vastgestelde LTI (5,75%) te verhogen; 
- de kilometertarieven extra te indexeren, als compensatie voor het niet verhogen van de 

wagenverkooptarieven. 
De gemiddelde tariefaanpassing komt daarbij overeen met de landelijk afgesproken LTI. 
Het OPOV heeft positief geadviseerd over uw Tariefplan 2019. 
 
Het programma van eisen (PvE) voor de busconcessie gaat ervan uit dat de tarieven per kaartsoort 
jaarlijks stijgen met ten hoogste het percentage volgens de LTI. Voorgaande jaren is daarvan steeds 
(bewust) afgeweken. Belangrijk argument daarvoor was de praktische wens om voor de categorie losse 
kaartverkoop ronde bedragen aan te houden. Dit argument is echter niet langer valide. Want met de 
introductie van de Ticketbos per 1 oktober 2017 en de invoering van het cashless betalen op de bus per 1 
januari 2018 kan nu ook de losse kaartverkoop worden afgerekend tegen niet afgeronde tarieven. 
Dat is voor ons reden om ons bij de jaarlijkse tariefstelling voortaan weer te conformeren aan het PvE, 
met uitzondering van enkele producten, die landelijk worden aangeboden, en enkele lijnen, die samen 
met anderen worden geëxploiteerd. Dat betekent dat wij voor 2019 de regionale producten en tarieven 
vaststellen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
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Regionale tarieven 2018 2019 

Km-tarief Regulier  € 0,149 € 0,158 

Km-tarief Interliner 395  € 0,155 € 0,164 

Regio abonnement Zeeland     

Maandabonnement 1 ster, vol tarief  € 52,05 € 55,10 

Maandabonnement 2 ster, vol tarief  € 85,50 € 90,45 

Maandabonnement 3 ster, vol tarief  € 126,95 € 134,30 

Maandabonnement 4 ster, vol tarief € 168,90 € 178,65 

Maandabonnement 5 ster, vol tarief € 210,30 € 222,45 

Maandabonnement 6 ster, vol tarief  € 252,15 € 266,70 

Maandabonnement 1 ster, reductie  € 33,00 € 34,95 

Maandabonnement 2 ster, reductie  € 54,15 € 57,30 

Maandabonnement 3 ster, reductie  € 80,30 € 84,95 

Maandabonnement 4 ster, reductie  € 106,85 € 113,05 

Maandabonnement 5 ster, reductie  € 133,20 € 140,90 

Maandabonnement 6 ster, reductie  € 159,60 € 168,80 

Jaarabonnement 10 x maandabonnement 

Dal Vrij 65+ Zeeland € 65,00 € 68,75 

15-minuten Ticket  € 2,50 € 2,65 

30-minuten Ticket € 5,00 € 5,30 

60-minuten Ticket € 8,00 € 8,45 

90-minuten Ticket / Ritkaart Lijn 395  € 12,00 € 12,70 

Ritkaart Buurtbus € 3,50 € 3,70 

Ritkaart Servicebus  € 1,00 € 1,00 

Kidsticket € 1,00 € 1,05 

Dagkaart / Lijn 19  € 20,00 € 21,15 

Dal-Dagkaart  € 14,00 € 14,80 

Breskens/Oostburg - Brugge vol € 6,00 € 6,00 

Breskens/Oostburg - Brugge reductie  € 4,00 € 4,00 

Sluis - Brugge enkel  € 3,00 € 3,00 

Kids Groepsticket  € 22,00 € 22,00 

Rituitrijkaart € 50,00 € 50,00 

Fiets  € 1,50 € 1,60 

Fiets + aanhanger/tandem  2 x € 1,50 2 x € 1,60 

Brommer/Snorfiets/Scootmobiel € 5,00 € 5,00 

   
 

 
Verantwoording reizigersopbrengsten 2018 
Bij de invoering van de Ticketbox per 1 oktober 2017 is een nieuw kaartassortiment geïntroduceerd. 
Aanname daarbij was dat deze opbrengstneutraal kon worden ingevoerd. Bij de besluitvorming daarover 
is afgesproken dat de ontwikkeling van de reizigersopbrengsten de eerstkomende twee jaar door u wordt 
verantwoord.  
Bij de vaststelling van het tariefplan 2019 herinneren we u graag aan deze afspraak. Betekent dat we 
over kalenderjaar 2018 graag tijdig de eerste verantwoording van u ontvangen, zodat de uitkomsten 
daarvan kunnen worden meegenomen bij de voorbereiding van het tariefplan 2020. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
gedeputeerde staten, 
 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 



 

 

Behoort bij brief d.d. 30 oktober 2018 met ons kenmerk: 18927542. 

 
3 

 

 

Rechtsmiddelen 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie 
voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en 
waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van 
verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.  
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer  
0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken. 
 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U 
richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

 
 


		2018-11-02T10:35:16+0100
	Client IP: 62.140.132.2, Transaction ID: eBPOWRtgYpo39AiebfIjQ5svOVw=
	ValidSign
	E-SIGNED by jmm.polman@zeeland.nl, ID: f44919cd-9fc2-4d39-bba1-4500dadc5e8c


		2018-11-02T10:25:51+0100
	Client IP: 62.140.132.74, Transaction ID: eBPOWRtgYpo39AiebfIjQ5svOVw=
	ValidSign
	E-SIGNED by aw.smit@zeeland.nl, ID: 9fa0a68d-c51b-4abd-a762-3be44a4749f8




