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Mw. K.C. Ploeg

Van: Mw. D. Heidema
Verzonden: donderdag 28 maart 2013 16:30
Aan: Statengriffie; Statencommissie Omgevingsbeleid
CC: Dhr. H. Brink
Onderwerp: toezegging cie OGB: OV chipkaart problematiek

Beste mensen van de griffie, 
 
Gisteren is in de cie OGB bij de toezeggingenlijst de chipkaart problematiek ook aan de orde geweest. 
Gedeputeerde Brink heeft daarbij aangegeven deze toezegging te hebben beantwoord middels onderstaande 
mail aan de heren Dijkstra en Kuipers.  
 
Hierbij stuur ik u namens gedeputeerde Brink ter informatie deze mail voor de leden van de cie OGB. 
 
Met groet, 
Danielle Heidema 
 
  
 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Dhr. H. Brink" <H.Brink@drenthe.nl> 
Datum: 26 maart 2013 17:29:12 CET 
Aan: 'Dick en Marjon' <dick.marjon@kpnmail.nl>, "Dhr. D. Dijkstra" 
<D.Dijkstra@drenthe.nl>, "Dhr. J.N. Kuipers" <Hans.Kuipers@drenthe.nl> 
Onderwerp: OV chipkaart problematiek 

Geachte heren Dijkstra en Kuipers, 
 
In de Statencommissie OGB heb ik u toegezegd bij het OV bureau de problematiek met de 
OV chipkaart , ook zoals die beschreven wordt in uw mail, nader voor te leggen en aan te 
kaarten in het Dagelijks Bestuur van het OV bureau.  
 
In november heb ik in uw commissie gemeld dat er hard gewerkt wordt door de vervoerders 
aan de invoering van de OV chipkaart. Problemen in de aanloop, zoals startinstellingen van 
de apparatuur door de chauffeur, zijn daarbij aan de orde geweest.  
Het OV bureau is voortdurend met de vervoerder in overleg om de kwaliteit van het vervoer 
op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. De zaken die de vervoerder en het 
OV bureau zelf kunnen regelen voor een goed functionerende OV chipkaart gebruik zijn 
goeddeels op orde. De beschikbaarheid van mobiele OV chipkaart apparatuur op 
Lijnbelbussen is daarbij nog een probleem dat nader opgelost moet worden. Het dagelijks 
bestuur van het OV-bureau heeft besloten dat reizigers niet de dupe mogen worden van het 
feit dat er geen OV-chipkaartapparatuur op een voertuig aanwezig is. Reizigers die met een 
OV-chipkaart willen betalen en een voertuig zonder OV-chipkaart treffen, kunnen derhalve 
op vertoon van hun OV-chipkaartzonder verdere betaling de betreffende rit maken.  
 
De problematiek die in de mail naar voren komen hebben betrekking op het disfunctioneren 
van het technische systeem van de OV chipkaart. Helaas is de situatie zo dat wij als provincie 
en OV bureau, niet of nauwelijks invloed hebben op TLS. TLS is het bedrijf dat 
verantwoordelijk is voor de techniek van de OV-chipkaart en ook verantwoordelijk is voor 



2

de technische werking van de webwinkel. Dit bedrijf wordt aangestuurd door een groot deel 
van de vervoerders in Nederland. Het OV bureau heeft er bij onze vervoerder dan ook op 
aangedrongen dit probleem bij TLS onder de aandacht te brengen. Daarnaast komen in 
landelijk verband deze problemen ook aan de orde in het overleg met het ministerie en de 
vervoerders. Er wordt ook gewerkt aan een wijziging van de beheersstructuur van TLS. De 
aansturing van TLS zou niet alleen door de vervoerbedrijven dienen te geschieden maar 
(ook) door de opdrachtgevende overheden.  
 
Met deze reactie besef ik dat ik geen directe oplossing voor de ervaren problemen kan 
aanbieden. De problematiek met de OV chipkaart is en blijft ook complex  en de oplossingen 
liggen buiten onze directe invloedssfeer. Goed is om te weten dat het overgrote deel (98%) 
van de OV chipkaart transacties goed verloopt. De inspanningen om 100% van de transacties 
goed te laten verlopen gaan natuurlijk onverkort verder. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Brink 


