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Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het 

schrappen van de OV-chipkaart op Texel (ingezonden 28 november 2014) 

 

1 

Wat is uw reactie op het bericht dat vanaf 14 december 2014 reizigers geen gebruik meer 

kunnen maken van de OV-chipkaart voor busvervoer op Texel? 1) 

 

2 

Klopt het dat de OV-chipkaart het betaalmiddel is voor het openbaar vervoer in Nederland? 

Zo ja, waarom is deze straks dan niet meer bruikbaar op Texel? 

 

3 

Is het wettelijk toegestaan om als vervoerder te besluiten om geen OV-chipkaart meer te 

accepteren? Zo nee, waarom gebeurt dit dan toch? Zo ja, acht u dit wenselijk? 

 

4 

Deelt u de mening dat het ongewenst is dat de ritprijs voor alle reizen wordt verhoogd en op 

hetzelfde bedrag wordt vastgesteld, ongeacht de gereden afstand? Zo ja, wat gaat u hieraan 

doen? Zo nee, waarom niet? 

 

5 

Deelt u de mening dat het ongewenst is dat de kortingen die mensen met de OV-chipkaart 

krijgen, op Texel komen te vervallen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom 

zouden mensen op Texel van korting uitgesloten moeten worden? 

 

6 

Deelt u de mening dat het bizar is dat studenten die recht hebben op gratis reizen straks op 

Texel ook moeten gaan betalen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, hoezo wordt 

studenten dan voorgehouden dat ze recht op gratis reizen hebben? 

 

7 

Deelt u de mening dat het bizar dat mensen met een OV-jaarkaart ook moeten gaan betalen 

voor het openbaar vervoer op Texel? Zo ja, wat gaat u aan deze uitholling van de OV-

jaarkaart doen? Zo nee, waarom niet? 

 

8 

Bent u bereid om naar de bevolking in Texel te luisteren en u in te spannen om de OV-

chipkaart te behouden voor het openbaar vervoer op Texel? Zo ja, wat gaat u voor acties 

ondernemen? 

  

1) Vara Kassa, 8 november 2014, http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/texel-schaft-

ov-chipkaart-af/speel/1/ 
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