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Geachte heer Loof,
ln uw brief van 24 juni 2018 stelde u een aantal vragen over Studenten OV-kaart
Deze vragen beantwoorden wij als volgt.
Vraaq

1

Bent u op de hoogte van het feit dat studenten in de regio Noord in de laatste week
voor de noordelijke vakantieperiode zelf hun OV-reiskosten moeten betalen?

Antwoord

1

Ja, wij zijn hieruan op de hoogte

Yraao2
Bent u het met de PvdA fractie eens dat het principe gelijke monniken, gelijke kappen
voor alle studenten die gebruik maken van de OV-studentenkaart zou moeten gelden?

Antwoord 2
Ja, ook de studenten uit Noord-Nederland hebben recht op gratis openbaar
vervoer buiten hun vakantie periode.

2

Vraaq 3
Bent u bereid deze ongelukkige vakantiespeling van het lot op korte termijn aanhangig
te maken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en te pleiten voor aanpassing van
de OV-studentenkaart zodat deze het gehele schooljaar geldig is?

Antwoord 3
Ja, in opdracht van het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen
Drenthe is bijgevoegde brief verstuurd naar de DUO.

Vraas 4
Bent u daarnaast bereid om, indien DUO niet bereid is de situatie aan te passen, te
bezien wat tot de eigen mogelijkheden behoort in overleg met het OV-bureau
Groningen Drenthe, zodat studenten die gebruik maken van diensten van het
OV-bureau Groningen Drenthe niet met meerkosten worden geconfronteerd in de
week voorafgaand aan de vakantieperiode in de Regio Noord?
Antwoord 4
Ja, wij zijn in overleg getreden met het OV-bureau Groningen Drenthe en
Qbuzz of en hoe wfi met name de mbo-studenten niet hoeven te confronteren
met meerkosten in de week voorafgaand aan de vakantieperiode. Het blijkt
niet mogelijk te zijn om het betaalsysteem aan fe passen, door harde afspraken fussen het ministerie en de vervoerders geeft de studentenkaart in de
vastgestelde vakantieperiode geen toegang tot de bus. De chipkaart als
zichtkaart gebruiken wil ook niet omdat chauffeurs niet kunnen zien wat op de
chipkaart staat.
Een compensatieregeling achteraf om de gemaakte kosten terug te vragen is
wel mogelijk maar vraagt een dure en ingewikkelde administratieve afhandeling voor alleen het gebruik van de bussen in de concessie Groningen
Drenthe. De regeling zou dan niet gelden voor de trein en de grensoverschrijde nde buslijnen met Friesland.
Ter relativering van de mbo vakantiekorting-problematiek: de grote mbo
instellingen in Noord-Nederland (Drenthe College, Alfa College en
Noorderpoort) hebben bij navraag aangegeven al vanaf 16 juli 2018 vakantie
te hebben. Deze scholieren kunnen dus tot de laatste schooldag 'gratis'van
het openbaar vervoer gebruik maken. Het lijkt op basrs van deze contacten
vooralsnog om een theoretisch probleem te gaan.

Vraaq 5
Zo ja, wanneer denkt u ons daarover te kunnen informeren?
Antwoord 5
Zie antwoord

4,

3

Vraao 6

Zo nee, waarom niet?
Antwoard 6
Op basrs van de afweging in antwoord 4 is door het Dagelijks Bestuur van het
OV-bureau Groningen Drenthe op 29 juni2018 besloten om geen compensatieregeling voor de mbo-studenten in te stellen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

r, secretaris a.i
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Mismatch kortingsperiode SOV kaart en zomervakant¡erooster

Uwe Exellentie,

Per

l januari 2017

hebben minderjarige MBO-scholieren recht op de Studenten OV-kaart (SOV-kaart). ln
de provincies Groningen en Drenthe maken de MBO-scholieren sinds vorig jaar goed gebruik van de
SOV-kaart om op deze manier de MBO-opleiding van hun keuze te kunnen volgen. Uit cijfers blijkt dat er
sinds de invoering van SOV-kaart voor MBO-ers sprake is van een flinke stijging van het gebruik van het
openbaar vervoer. Deze stijging wordt voor een deel door MBo-ers gerealiseerd.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is als uitvoeringsorganísatie verantwoordelijk voor een

ordentelijke uitvoering van de SOV-kaart. Deze organisatie bepaalt eveneens de periode waarin de SOVkaart recht geeft op 'gratis'vervoer en in welke periode studenten tegen gereduceerd tarief kunnen
reizen (vakantieperiodes). Nu blijkt dat de door DUO vast te stellen periode van 4 weken in de
zomervakantie is gebaseerd op het collegejaar van un¡versiteiten en hogescholen. Voor het jaar 20L8
geldt de SOV-kaart als kortingskaart in de periode van 16 juli tot en met 16 augustus. Het MBO volgt
echter de landelijke vakantiespreiding waardoor de MBO-scholieren in Noord nog een week langer naar
school moeten. De zomervakantie in de regio Noord start op 23 juli 2018. De periode waarin de
studentenkaart slechts als kortingsproduct geldt en niet als vrij vervoer start reeds een week voor de
start van de zomervakantie. Dit betekent voor de laatste schoolweek een forse kostenpost voor MBOscholieren, wat soms tot € 35,- per dag kan oplopen.
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hoort recht op 'gratis vervoer naar school' te geven. MBO-ers in de regio
Noord moeten door de landelijke (zomer)vakantiespreiding niet onevenredig financieel getrofferi
worden. Daarom verzoeken wij u voor nu en in de toekomst te zorgen dat de periode in de
De SOV-kaart voor MB0-ers

zomervakantie waarin de SOV-kaart geldig is als kortingskaart binnen de vastgestelde vakanties in
Nederland valt.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van het
OV-bureau Groningen Drenthe,
Openbaar

voorzitter
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STATENFRACTIE DRENTHE
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
Datum: 24 juni 2018
Betreft: Schriftelijke vragen (ex art.41 van het RvO) met betrekking tot Studenten-OV
Geachte mevrouw Klijnsma,
De OV-studentenkaart vervalt op 16 juli 2018. De vakantieperiode in Regio Noord begint op
21 juli 2018. Dat betekent dat studenten voor de tussenliggende dagen de reiskosten zelf
moeten betalen. Noordelijke studenten vinden dit onredelijk en zijn een petitie gestart met als
inzet de OV-studentenkaart voor het gehele schooljaar geldig te maken. De petitie is ruim 5000
keer getekend (per 24 juni, 15.00 uur)
De PvdA fractie steunt de studenten en hun verzoek en heeft daarover de volgende vragen
aan GS:
1. Bent u op de hoogte van het feit dat studenten in de Regio Noord in de laatste week
voor de noordelijke vakantieperiode zelf hun OV-reiskosten moeten betalen?
2. Bent u het met de PvdA fractie eens dat het principe gelijke monniken, gelijke kappen
voor alle studenten die gebruik maken van de OV-studentenkaart zou moeten gelden?
3. Bent u bereid deze ongelukkige vakantiespeling van het lot op korte termijn aanhangig
te maken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en te pleiten voor aanpassing van de
OV-studentenkaart zodat deze het gehele schooljaar geldig is?
4. Bent u daarnaast bereid om, indien DUO niet bereid is de situatie aan te passen, te
bezien wat tot de eigen mogelijkheden behoort in overleg met het OV-Bureau
Groningen-Drenthe, zodat studenten die gebruik van diensten van het OV-bureau
Groningen-Drenthe niet met meerkosten worden geconfronteerd in de week
voorafgaand aan de vakantieperiode in de Regio Noord?
5. Zo ja, wanneer denkt u ons daarover te kunnen informeren?
6. Zo nee, waarom niet?

Hendrikus Loof
PvdA Statenfractie

