
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 27 september 2011, 
nr. 2011-49328, tot vaststelling van de 
regionale vervoerbewijzen voor het 
openbaar busvervoer in de concessie-
gebieden Noord-Holland Noord, 
Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende;

Gelet op artikel 3:42 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 27 september 2011, onder nr. 
2011-49328 het volgende besluit hebben genomen:

Besluiten vast te stellen:

Overwegende 
dat op grond van artikel 20, lid 2 van de Wet 
personen vervoer 2000 het college van Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland bevoegd is ten 
aanzien van het openbaar vervoer binnen haar 
grondgebied;

dat de Minister van Infrastructuur en Milieu 
heeft besloten dat de geldigheid van de Nationale 
Vervoerbewijzen (NVB) in de concessiegebieden 
Noord-Holland Noord, Haarlem/IJmond en Gooi 
en Vechtstreek komt te vervallen;

dat het op grond van landelijk gemaakte 
afspraken gewenst is om de geldigheid van een 
aantal vervoerbewijzen vooralsnog te continu-
eren;

dat het alleen mogelijk is om dit te realiseren 
door het nemen van een regionaal tariefbesluit, 
waarbij de geldigheid van deze vervoerbewijzen 
in de concessiegebieden waarin de geldigheid van 
het NVB is beëindigd wordt gecontinueerd;

Gelet op
de Wet Personenvervoer 2000 en het Besluit 
Personenvervoer 2000.

Besluiten
De navolgende vervoerbewijzen vast te stellen als 
regionale kaartsoorten voor de concessiegebieden 
Noord-Holland Noord, Haarlem/IJmond en Gooi 
en Vechtstreek.

1  De OV-studentenkaart met voldoende 
elektronische betaalmogelijkheid voor het 
reizen tegen tarieven, genoemd in artikel 1.3 
en 1.4 van de overeenkomst inzake de 
OV-chipkaart, genoemd in artikel 4.5, eerste 
lid, van de Regeling op de studiefinanciering 
2000.

2  De landelijke dagkaart, genoemd in artikel 18 
van de Regeling nationale vervoerbewijzen 
openbaar vervoer.

3  De sterabonnementen, genoemd in artikel 24 
van de Regeling nationale vervoerbewijzen 
openbaar vervoer.

4  De netabonnementen, genoemd in artikel 30 
van de Regeling nationale vervoerbewijzen 
openbaar vervoer.

5  De combinatieabonnementen, genoemd in 
artikel 33 van de Regeling nationale 
vervoerbewijzen openbaar vervoer.

Voor bovengenoemde vervoerbewijzen gelden de 
modellen die zijn opgenomen in bijlage 1 van de 
Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar 
vervoer en de tarieven die zijn opgenomen in 
bijlage 2 van de Regeling nationale vervoer-
bewijzen openbaar vervoer. Voorts blijven de 
terugbetalingsregelingen als bedoeld in de 
Regeling terugbetaling en ontheffing betalings-
verplichting nationale vervoerbewijzen onver-
minderd van kracht.

Dit besluit gaat met terugwerkende kracht in op 
de dag dat het besluit van de minister van Infra-
structuur en Milieu van kracht is geworden om 
de verplichting de nationale vervoerbewijzen 
(NVB) te accepteren in Noord-Holland te beëin-
digen en geldt tot nadere aankondiging.
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Haarlem, 27 september 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

T. Kampstra, wnd. Provinciesecretaris.

Uitgegeven op 6 oktober 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
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