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PATERSWOLDE ONDERWERP KENMERK INFORMATIE BIJ: 
30 mei 2012 Afschaffen ouderenkorting OV Groningen/Drenthe  Ike Huisman 

050 3090334 
 
 
Geachte dames en heren, 

 

Hierbij richten wij ons tot u met het oog op de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid op 

20 juni a.s. waarin de brief over Hoofdlijnen dienstregeling en tarieven openbaar vervoer in 2013 

wordt behandeld.  

In de memo die bij dit onderwerp is toegevoegd is een van de bezuinigingsmaatregelen het 

afschaffen van de ouderenkorting in 2013.  

Wij hebben een fundamenteel bezwaar tegen dit voorstel. Het Landelijk Tarieven Kader is nog 

altijd van kracht. Op 3 april is dit tarievenkader in een overeenkomst tussen SKVV en IPO 

aangepast. De generieke ouderenkorting is daarin echter onverminderd van kracht gebleven. Dit 

convenant laat ons inziens geen ruimte om de ouderenkorting af te schaffen.  

Ons is onduidelijk waar het OV bureau Groningen- Drenthe die ruimte ziet. 

Wij zijn verbaasd en verontrust dat u deze maatregel bespreekt. En met name de onderbouwing is 

zeer dun. Ouderen zouden welvarender zijn dan andere groepen. Wij constateren dat deze 

onderbouwing kritisch zou moeten worden bekeken. 

Graag zouden wij een uitspraak krijgen van uw commissie over twee zaken. 

Ten eerste zouden wij bevestigd willen zien dat het convenant in zake het landelijk tarieven kader 

geen ruimte laat voor afschaffing van de ouderenkorting van 34%. 

 
Aan de leden van de Commissie 
Omgevingsbeleid PS Drenthe 



Ten tweede zouden wij graag een uitspraak vernemen van uw commissie over de wenselijkheid van 

het doel van ouderenkorting. Die korting is ingevoerd om de mobiliteit van ouderen te stimuleren. 

Dit punt is nog steeds onverminderd van toepassing. 

Immers ouderen met alleen maar een AOW-uitkering + eventueel een klein pensioen kunnen zich 

meestal geen auto veroorloven. Zij zijn aangewezen op het Openbaar Vervoer.  

 Daar naast willen wij u erop wijzen dat de inkomenspositie van ouderen niet fundamenteel afwijkt 

van de rest van de bevolking. Het CBS geeft hier data over. Onder ouderen bestaat een aanzienlijke 

groep van rond de 10% die alleen AOW heeft en maximaal € 250 inkomen ernaast per maand. Bij 

vrouwen is deze groep 17% groot. Dus niet verwaarloosbaar. (CBS maart 2012)  

 

Wij gaan ervan uit dat u de huidige positie van de ouderenkorting in het OV niet ter discussie stelt.  

Daarbij wijzen wij u erop dat wij het niet juist vinden  dat  in de regio dit soort maatregelen 

besproken wordt zonder dat hierover in het Landelijk Consumenten Overleg een fundamentele 

discussie  is gevoerd. Voorts dat de gebruikersorganisaties in het openbaar vervoer  landelijk geen 

gelegenheid hebben gehad om hier hun advies over te geven. 

In afwachting van uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Gewestbestuur ANBO Groningen Namens het Gewestbestuur ANBO Drenthe 

 

Klaas Woltermann     Ike Huisman-Holmersma 

Voorzitter      Secretaris 

 

 
 
 


