
HOEKSCHEWAARD

Waarschuwing
bij provincie
over bustarief
Politici van de PvdA, CDA en SGP
Korendijk uiten morgen bij de
provinciale vergadering van de
statencommissie verkeer en mi-
lieu hun zorg over toekomstige
kosten voor busabonnementen in
de Hoeksche Waard en op Goe-
ree-Overflakkee. Zij vrezen dat
het busvervoer voor scholieren
flink duurder wordt, nu vervoers-
maatschappij Connexxion per 13
december het stokje overneemt
van Arriva.

Wat dat precies voor gevolgen
heeft, moet nog blijken, omdat
Connexxion de tarieven nog niet
heeft bekendgemaakt. De bereke-
ningen die politici in de Hoek-
sche Waard hebben gemaakt,
voorspellen echter niet veel
goeds voor de passagiers.

Volgens de Hoeksche Waardse
politici, die gezamenlijk optrek-
ken, kunnen de tarieven op een
aantal ritten met tientallen pro-
centen stijgen. Dit heeft er onder
meer mee te maken dat Connex-
xion het zone-sterrensysteem
herinvoert.

Tot en met 12 december is cr.
geen probleem dankzij het 'uit-
zwaai abonnement' dat Arriva
aan busreizigers aanbiedt.

l n actie voor
tarieven
vervoer
HOEKSCHE WAARD-Een
flinke delegatie lokale politici
reist vandaag samen naar
het Provincie in De Haag om
in te spreken tijdens de Sta-
tencommissie Verkeer en
Milieu om aandacht te vragen
voor de verwachte prijsstij-
gingen voor de
scholierenabonnementen in
de Hoeksche-Waard en Goe-
ree-Overflakkee.

Begin juli ontstond er com-
motie over de mogelijk zeer
duurdere prijzen voor de bus-
abonnementen voor
scholieren voor het pas
begonnen nieuwe schooljaar.
Een veelvoorkomend abon-
nement in de regio zou
wellicht met 41 % stijgen !
De PvdA en CDA en SGP
Korendijk zetten zich nu
samen in voor een opfóssing.
Aan de hand van een inteme-
tenquête is er overleg gevoerd
met Arriva en Connexxion.
Arrïva is nog t/m 12 decem-
ber verantwoordelijk voor het
vervoer en stelt een uitzwaai-
abonnement in van 325 euro

voor scholieren van 12 tot 18
jaar (tevens voor MBO-scho-
lieren in die
leeftijdscategorie). Dit specia-
le voordelige abonnement is
nog tot 30 augustus verkrijg-
baar. Daarna kunnen alleen
nog maandabonnementen
worden aangeschaft.
Connexxion neemt vanaf 13
december het vervoer over en
beeft laten weten dat pas in
november de nieuwe tarieven
bekend zouden zijn. Connex-
xion werkt niet het
zogenaamde Zone-Sterren-
systeem, Globale
berekeningen die de partijen
voor een groot aantal trajec-
ten hebben gemaakt op basis
van de van het afgelopen
schooljaar beloven voor een
aantal van die trajecten al niet
veel goeds. Prijsverhogingen
van vele tientallen procenten,
komen voor.
Aangezien het Provinciebe-
stuur verantwoordelijk is voor
het openbaar vervoer in de
regio, en dus opdrachtgever
voor Connexxion, wordt tij-
dens de vergadering van de
Statencommissie Verkeer en
Milieu vandaag de kwestie
aan de orde gesteld.



Prijscompensatie voor
duur busabonnement
FOLKERT VAN DER KROL
HOEKSCHE WAARD l Busreizigers
in de Hoeksche Waard die vanaf 13
december meer dan 10 procent
extra moeten betalen voor hun
busabonnement worden gecom-
penseerd. Dat heeft gedeputeerde
Floor Vermeulen van Zuid-Holland
in een brief toegezegd.

De prijsstijgingen doen zich voor
doordat Connexxion vanaf 13 de-
cember het busvervoer overneemt
van Arriva en andere abonnemen-
ten invoert. De vrees bestaat dat
met name (de ouders van) scholie-
ren in de Hoeksche Waard hard in
de portemonnee worden getroffen.
„De provincie doet in overleg met
de vervoerder er alles aan om mo-
gelijke problemen voor individuele
reizigers op te lossen," aldus Ver-
meulen.

Nieuwe scholieren
De partijen die dit probleem voor
de Hoeksche Waard en Goeree
Overfiakkee aankaartten (PvdA..
CDA en SGP Korendijk) zijn tevre-
den met de toezegging. Wel vroeg
inspreker René Krabbe (PvdA) gis-
teren tijdens de statencommissie
verkeer aandacht voor nieuwe
scholieren. Hij wil niet dat zij wel

A. Connexxion voert straks an-
dere bustarieven in. ARCHIEFFOTO

het volle pond moeten betalen.]
Krabbe verdedigde het besluit van j
de scholen in het voortgezet on-j
derwijs om geen overeenkomst
met Arriva en Connexxion te slui-
ten over collectief openbaar ver-
voer. Volgens Krabbe kwam de
aanbieding pas twee weken voor
de'zomervakantie bij de scholen,
was de korting voor scholieren ge-
ring en moesten de scholen het ri-
sico van wanbetaling dragen, j
Krabbe: „Een zeer verwerpelijke,
vorm van winkelnering."

Gedeputeerde Vermeulen zei;
gisteren dat hij eerder duidelijk-,
heid wil over de bustarieven. De
statencommissie praat 23 septem-
ber verder over het busvervoer in
de Hoeksche Waard.


