
  
 

 
Motie ‘OV-kaart voor MBO-ers 16-17 jaar’ 
 
Van de Statenleden Annebeth Evertz en Frits de Kaart  
 
Ontvangen 21 juni 2013  

 

 
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 21 juni 2013  
 
Overwegende dat: 
 

 De MBO-studenten in Zeeland van 16 en 17 jaar door concentratie van onderwijsvoorzieningen in 
Zeeland relatief veel moeten reizen met het openbaar vervoer om op school te komen. 

 De vervoerskosten van deze doelgroep tot de hoogste van Nederland behoren. 
 Er al gedurende enkele jaren de wens in de Statenvergadering is uitgesproken om deze doelgroep 

tegemoet te komen in deze kosten door een speciaal tarief te hanteren voor deze doelgroep. 
 Een speciaal OV-tarief voor MBO-ers van 16-17-jarigen een positieve invloed zal hebben op de 

leefbaarheid van een plattelandsprovincie als Zeeland. 
 Door de rijksoverheid met de invoering van het sociaal leenstelsel er mogelijk in 2016 een OV-kaart  

komt van MBO-studenten van 16-17 jaar. 
 Gezien de urgentie, die al eerder in Statenvergaderingen is uitgesproken, niet gewacht kan worden 

tot invoering van het sociaal leenstelsel dan wel de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer 
in Zeeland. 

 Onder andere in de provincie Noord-Brabant al een OV-kaart is ingevoerd voor 16-17-jarigen tegen 
een tarief van € 40,85 per maand. 

 Volgens het college van Gedeputeerde Staten de kosten van invoering van zo’n OV-kaart worden 
geraamd op € 420.000,00 per jaar. 

 
Spreken als mening uit dat: 
 

 Het wenselijk is dat er zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk ingaande het schooljaar 2014-2015 een 
OV-kaart komt voor MBO-ers van 16-17 jaar in Zeeland tegen een tarief van ± € 40,00 per maand 
en dit (eventueel) mee te nemen met de Zeelandkaart bij de concessie. 

 
Dragen Gedeputeerde Staten op: 
 

 Om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk ingaande het schooljaar 2014-2015 een OV-kaart voor MBO-
ers van 16-17 jaar in Zeeland in te voeren tegen een tarief van ± € 40,00 per maand en eenmalig 
een dekking hiervoor te zoeken voor de periode tot aan de nieuwe concessie.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
………………….    …………………. 
 
Annebeth Evertz    Frits de Kaart 


