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Afschaffen studentenkaart
slecht voor omzet en imago
AUTEUR ANDRÉ DE VOS   FOTO PIET DEN BLANKEN

“De OV-studentenkaart is een briljant product.” 
GVB-directeur Bart Schmeink is een groot fan van 
het gratis reizen voor studenten, zelfs al leidt dat 
soms tot grote drukte in de spits. “Het slimme van de 
kaart is dat studenten positieve ervaringen 
opbouwen met het openbaar vervoer. De ov-sector 
zal de handen ineen moeten slaan om deze groep 
reizigers voor het openbaar vervoer te behouden.”
Schmeink vindt de afschaffing van de OV-
studentenkaart vooral een slecht signaal van het 
kabinet. “We hebben al geen echte ov-cultuur in 
Nederland. Dan helpt dit niet bepaald.” Over de 
financiële effecten maakt de GVB-directeur zich 
vooralsnog minder zorgen. “De bezuiniging op de 
kaart is natuurlijk fors, maar hoeft niet per se te 
betekenen dat er minder inkomsten zijn voor het 
openbaar vervoer, althans niet in Amsterdam. 
Studenten zullen een deel van hun reiskosten zelf 
gaan betalen. Als de sector met een goed alternatief 
komt, aantrekkelijk genoeg voor jongeren en 
studenten, kunnen we ze voor het openbaar vervoer 
behouden. Dan kunnen de financiële effecten ook 
meevallen. Ik zie niet alleen een bedreiging, maar 
ook een kans. We gaan als vervoerbedrijven eindelijk 
een normale klant-leverancierrelatie krijgen met 
deze groep reizigers.”

Onderhandelen
Het nieuwe kabinet wil 425 miljoen euro bezuinigen 
op de studentenkaart. Nu geeft het ministerie van 
OCW daar per jaar ongeveer 700 miljoen euro aan 
uit. De studentenkaart moet worden vervangen door 
een kortingskaart die ook bruikbaar is voor MBO-
studenten onder de 18 jaar. De invulling van de 
bezuiniging moet verder worden uitgewerkt, zegt 
PvdA-kamerlid Jacques Monasch, die openbaar 
vervoer in zijn portefeuille heeft. “Dat is ook een 
kwestie van onderhandelen met de vervoerders. 
Waarschijnlijk zal de nieuwe kaart in het collegejaar 
2016-2017 ingaan. Maar of we onderscheid gaan 
maken tussen dal en spits, of misschien zelfs tussen 
regio’s, daar kunnen we nog niets over zeggen.”
Voor Jan Breugem, werkzaam bij NS en voorzitter 
van de OV-stuurgroep studentenkaart, komt de 
aankondiging van het kabinet als een totale 
verrassing. “Dit voornemen is niet met de sector 
besproken.” Breugem wil geen overhaaste 
conclusies trekken over de gevolgen. “Maar we 
hebben hier veel zorgen over. Tweederde van het 
bedrag voor de studentenkaart verdwijnt. En een 
deel van de doelgroep. Dat gaat consequenties 
hebben voor het hele openbaar vervoer, niet alleen 
voor NS.” De stuurgroep OV-studentenkaart liet in 

2010 een onderzoek doen naar de consequenties van 
een soberder OV-studentenkaart. Dat zou een miljard 
minder reizigerskilometers betekenen, verschraling 
van het openbaar vervoer en een nog grotere druk op 
de huisvestingsmarkt in studentensteden.
NS verwacht op korte termijn niet veel meer duide - 
lijkheid over de vorm van de kortingskaart.  
“Dat wordt een lang onderhandeltraject”, voorspelt 
woordvoerder Eric Trinthamer. “Er kan nog veel 
veranderen. Voorlopig hebben wij een contract voor 
de studentenkaart tot 2015. Wie weet wat er voor die 
tijd allemaal gebeurt. De consequenties van dit 
besluit hangen helemaal af van de invulling van de 
kortingskaart. Het gaat natuurlijk om een belangrijke 
klantengroep voor NS, maar die zijn we niet zomaar 
kwijt. Omdat de groep MBO’ers groter wordt, zou het 
zelfs in financiële zin nog wat kunnen opleveren. 
Maar dat is speculatie. We wachten waarmee OCW 
komt.”

Fiets
De OV-studentenkaart is van groot belang voor het 
openbaar vervoer. Studenten en jongeren zijn goed 
voor eenderde van de treinkilometers en de helft van 
de kilometers in bus, tram en metro. Het merendeel 
daarvan wordt verreden met de OV-studentenkaart. 

De openbaarvervoersector 
is onaangenaam verrast
door het besluit van het
nieuwe kabinet om de OV- 
studentenkaart af te schaffen. 
Niet alleen omdat 425 miljoen 
euro vaste inkomsten 
wegvallen, maar ook omdat 
de aantrekkingskracht van het 
openbaar vervoer vermindert.

Station Tilburg Universiteit.
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Heronderhandeling kan
Regiotram Groningen redden

de PvdA is de laan uitgestuurd. Wethouder Karin 
Dekker (verkeer en financiën) verdween definitief  
van het toneel.
Er komt nu een nieuw collega van PvdA, VVD, SP, 
D66 en CDA. De partijen zullen hard moeten werken 
om het onderlinge wantrouwen weg te nemen. En de 
slechte relatie tussen stad en regio moet worden 
hersteld. 

Wat nu?
Goede raad is duur. De Regio Groningen-Assen mocht 
zich gelukkig prijzen met een zeer serieus tramplan. 
Er staat een stevig projectbureau, er is regionaal 
draagvlak, er was optimale inspraak, er ligt een sterke 
businesscase en er is interesse van serieuze markt - 
partijen. Dat laten schieten zet de stad Groningen 
qua verkeersbeleid op jaren achterstand. 
De nieuwe bestuurders in het Groninger stadhuis 
doen er goed aan om alle vier megaprojecten nog 
eens heel goed op hun merites te beoordelen.  
Advies van deskundigen van buiten is daarbij onmis - 
baar. Zolang sommige partijen in die stad nog serieus 
aan een kabelbaan denken, valt er in Groningen nog 
veel te leren over kosten en baten.
Wat de Regiotram betreft zou het nieuwe bestuur 
eerst het resultaat van de aanbesteding eens goed 
moeten bestuderen. Gunning van de Regiotram kan 
met goed fatsoen niet meer worden tegengehouden. 
Claims van de biedende marktpartijen, maar ook van 
collega-overheden hangen de stad boven het hoofd, 
oplopend tot wel 40 miljoen euro. Het nieuwe stads - 
bestuur wacht dus meteen een stevig gesprek met 
collega-bestuurders in de regio. Het compromis 
moet niet zozeer binnen de stadspolitiek, maar 
tussen stad en regio worden gevonden. 

Reims als voorbeeld
De Noord-Franse stad Reims, goed vergelijkbaar 
met Groningen, zette met zijn succesvolle tram een 
leerzaam project neer (zie OV-Magazine 12 mei 
2012). Ook Reims kende vele jaren politieke strijd  
in stadsbestuur en regio. De stad Reims speelde  
het onderhandelingsspel met de regio slim.
Ook in Frankrijk is de regio verantwoordelijk voor 
openbaar vervoer. Die betaalt trams, rails en boven - 
leiding. De stad gaat over de openbare ruimte: 
bestrating, kabels, leidingen, riolering. Van die 
kosten betaalde de stad Reims slechts de helft. 
Eigenlijk betaalde het stadsbestuur dus niet mee aan 
de tram. Maar het haalde wel tien kilometer fraaie 
openbare ruimte en een icoon voor de stad binnen. 
Ook de stad Groningen kan nog eens goed bekijken 
waar ze voor verantwoordelijk is. Voor kosten die  
de stad moet maken kan in de Nederlandse verhou-
dingen de ov-autoriteit (de provincie) een subsidie 
geven. Dat zou de inzet kunnen worden van heronder -
handeling met de regionale partners. Zo houdt de 
stad zijn financiën binnen de perken. En zo blijft de 
Groningse regio optimaal bereikbaar. 

Verdeling van de bijdragen (prijspeil 2010)
provincie Groningen !   62 miljoen 23%

regio Groningen-Assen !   30 miljoen 10%

gemeente Groningen !   70 miljoen 24%

Regio Specifiek Pakket  ! 120 miljoen 35%

Zuiderzeelijn

marktpartijen !   26 miljoen 8%

totaal ! 308 miljoen

Regiotram koppelingsvariant

Deelnemende consortia
Poort in Groningen: 

• BAM PPP

• Alstom Transport

• Connexxion Holding

onderaannemers: 

• BAM Rail

• Connexxion Openbaar vervoer

TramTeam: 

• Strukton Integrale projecten

• Ballast Nedam Concessies

• John Laing Investments

onderaannemers: 

• Strukton Rail

• Strukton Civiel

• Ballast Nedam

• Arriva Openbaar Vervoer

LinQ:

• Heijmans PPP

• Macquarie Capital Group Ltd

Het consortium LinQ trok zich in november 2011 terug, omdat 

het niet tijdig een vervoerder kon vinden.

Deelnemende overheden
Regiotram is een gezamenlijk project van de provincies 

Groningen en Drenthe en van 12 gemeenten:  

Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer,  

Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo,  

Winsum en Zuidhorn.
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De drukste ov-verbindingen van Nederland zijn in  
en naar studentensteden. De stad Utrecht gaat de 
extreem drukke buslijnen naar universiteitscentrum 
De Uithof omzetten in een tramlijn. Die tramplannen 
komen niet in gevaar door afschaffing van de kaart, 
stelt verantwoordelijk wethouder Frits Lintmeijer. 
“Bij de plannen voor de tram hebben we ook een 
scenario doorgerekend waarbij de studentenkaart 
wordt afgeschaft. Ook dan komt die tram nog vol. 
Dus er is geen reden om de tram af te blazen.”
Dat wil niet zeggen dat Utrecht geen last zal onder - 
vinden van het verdwijnen van de kaart. Lintmeijer: 
“De verwachting is dat veel studenten dan vaker voor 
de fiets kiezen. Dat zal een nog zwaardere druk 
geven op het fietsnetwerk en de stallingsmogelijk-
heden in de stad. We gaan onderzoeken of we daar 
de capaciteit van moeten uitbreiden. Daar zullen dan 
kosten aan zijn verbonden.”

Duur materieel
Rover-voorzitter Arriën Kruyt is niet verrast door  
de kabinetsplannen. “Dit zat er aan te komen.” 
Afschaffing van de studentenkaart is niet alleen 
maar slecht, denkt Kruyt. “Dat studenten van hun 
woonplaats naar de studieplaats kunnen reizen is 
oké. Maar ik heb het altijd een rare zaak gevonden 
dat ze ook gratis in de stad mogen reizen, terwijl ze 
prima met de fiets kunnen. Dat zadelt het openbaar 
vervoer met een enorm capaciteitsprobleem op in  
de spits. Daar moet duur extra materieel voor 
komen. Dat heb je straks niet meer nodig. Maar ja, 
de fietsvoorzieningen moeten dan wel een stuk 
beter.” Veel ov-lijnen danken hun bestaan aan 
studenten. Als die lijnen verdwijnen hebben ook 
‘gewone’ ov-reizigers daar last van. “Ik verwacht  
niet dat studenten massaal uit het openbaar vervoer 
verdwijnen. Ze zullen toch naar de universiteit 
moeten.”

Meer regie
Directeur Manu Lageirse van Veolia vreest kaalslag 
van het openbaar vervoer door afschaffing van de 
studentenkaart. “We praten over een kwart van de 
financiën in het openbaar vervoer. Dat gat kunnen  
we alleen dichten als we dit besluit aangrijpen  
om het openbaar vervoer anders in te richten.  
We moeten kiezen voor een nieuwe aanpak waarbij 
de vervoerder meer de regie krijgt, zodat je betere 
aansluiting van vraag en aanbod krijgt. Dan kunnen 
we met een goed en aantrekkelijk alternatief komen. 
Als er niets in de structuur verandert, dan daalt de 
bezettingsgraad en wordt het openbaar vervoer 
slechter. Dan blijf je zitten met de vraag wie de 
rekening oppakt voor de wegvallende stroom 
reizigers: opdrachtgever of vervoerbedrijf.”


