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Geachte mevrouw van Soelen,
Vanaf 2017 wordt de BDU bijdrage van de provincie Utrecht aan gemeenten afgebouwd.
De lagere inkomsten moeten worden gecompenseerd. De stuurgroep heeft gevraagd te
onderzoeken of het mogelijk is om het verlies aan BDU inkomsten te compenseren door
verhoging van het tarief. In de notitie tariefontwikkeling Regiotaxi Eemland-Heuvelrug
wordt de Stuurgroep voorgesteld om het zonetarief terug te verdienen door een
verhoging van € 0,80 per zone in 2017 tot € 1,80 per zone in 2024.
De provincie Utrecht is de concessieverlener van het openbaar vervoer in de provincie.
De regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur, van en naar een opstapplaats of een
halte van het openbaar vervoer. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor het
openbaar vervoer en de gemeenten in de regio Eemland-Heuvelrug stellen via de WMO
aan bewoners met een beperking subsidie beschikbaar, zodat zij van de regiotaxi gebruik
kunnen maken. Het Rocov krijgt regelmatig signalen dat deze subsidie de komende jaren
onder druk zal staan.
Naast een mogelijke tariefsverhoging door de provincie Utrecht voorziet het Rocov dat de
kosten zich mogelijk gaan stapelen. Het Rocov maakt zich zorgen of mensen met
beperkingen door deze stapeling van kosten in de toekomst nog van deze vorm van
openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
Advies
Wij adviseren u daarom te heroverwegen of de BDU bijdrage van de provincie Utrecht
vanaf 2017 wordt afgebouwd voordat overeenstemming is bereikt met de betreffende
gemeenten over wat zij zullen doen om dit te compenseren met een redelijke
tariefsverhoging en extra subsidie uit het WMO budget ten behoeve van WMO
pashouders. Uiteindelijk zijn volgens ons de provincie en de gemeenten samen
verantwoordelijk voor het verstrekken van betaalbaar openbaar vervoer voor mensen die
op grond van hun beperking niet of niet altijd gebruik kunnen maken van het reguliere
OV.
Aan ROCOV Utrecht nemen deel: COSBO, Fietsersbond afdeling Utrecht, Hogeschool Utrecht, Natuur- en Milieufederatie
Utrecht, ROVER, SOLGU, Universiteit Utrecht, VIDIUS Studentenunie, Vervoercie UMC, Diakonessenhuis, U15, SBO,
SRA, GPPA, SOL en SGLA
ROCOV Utrecht / p/a Ligtermoet & Partners / Walenburgerplein 104 / 3039 AN Rotterdam secretariaat@rocovutrecht.nl

Vragen
Als u vragen heeft over ons advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Wij verwachten uw schriftelijke reactie uiterlijk vier weken na dagtekening van deze
brief.
Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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