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Advies over het Eurokaartje Alkmaar 
  
 
Geachte heer Egtberts,  
 
Wij ontvingen van u een adviesaanvraag over de voorstellen van de gemeente Alkmaar over 
handhaving en uitbreiding van de geldigheid van het Eurokaartje. Deze adviesaanvraag is 
overeenkomstig het bepaalde in de Wet Personenvervoer 2000 art 31 sub1.  
 
In onze advisering betrekken wij de volgende argumenten.  
 

• Wij juichen het toe dat de gemeente Alkmaar heeft besloten om een niet onaanzienlijk 
bedrag van de gemeentebegroting te besteden aan bevordering van het openbaar vervoer.    

 
• Subsidiering van de ritprijs in Alkmaar heeft naar onze informatie als belangrijkste doel een 

toename van het gebruik van het openbaar vervoer naar en van de binnenstad. Als de 
gemeente Alkmaar een zeer belangrijk deel van de ritprijs betaalt, mag verwacht worden 
dat het aantal reizigers eveneens belangrijk toe neemt. Voor zover wij weten is deze 
toename echter bescheiden, zodat een evaluatie van deze vorm van subsidiering op zijn 
plaats zou zijn. Nevendoel van het Eurokaartje kan geweest zijn om een gemakkelijk te 
betalen kaartje aan te kunnen bieden. Dat gaat voorbij aan het bestaan van de OV-
chipkaart die nog minder handelingen vergt en in veel gevallen niet of nauwelijks duurder 
is.  

 
• Het Eurokaartje binnen de stad Alkmaar is slechts op een aantal lijnen geldig. Vanuit 

bijvoorbeeld het MCA naar het station kan de reiziger wel op lijnen 2,4 en 5 met een 
Eurokaartje reizen, maar niet in de 163 en 167 op hetzelfde traject. 

   
• Invoeren van een Eurokaartje op lijn 123 van en naar De Rijp zal als gevolg hebben dat de 

verreweg grootste groep reizigers, de scholieren, zal kiezen voor het opzeggen van hun 
abonnement. Zij zullen in plaats van met het abonnement, heen reizen met de chipkaart 
(het Eurokaartje is in de spits niet geldig) en terugreizen met een Eurokaartje. Tegenover 
het voor de scholieren heel bescheiden financieel voordeel staat een enorme investering 
van de gemeente.  

 
• Het invoeren van een Eurokaartje op lijn 123 zal de inwoners van Schermerhorn benadelen. 

Deze reizen met lijn 129 waar het kaartje niet geldig is. Verder is op het traject 
Saturnuslaan P&R naar station NS het Eurokaartje wel geldig op lijn 123, maar niet op 6, 
129, 150 en 160, die samen 9x per uur rijden.   

 
Gezien bovenstaande adviseren wij negatief over handhaven van het Eurokaartje binnen de stad 
Alkmaar in de huidige vorm en het invoeren van het Eurokaartje naar Graft/De Rijp. Wij menen dat 
er andere maatregelen zijn die met het te besteden geld gunstiger zijn voor de reizigers in de 
gemeente Alkmaar.    
  
Mogelijke maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer in de gemeente Alkmaar die wij 
graag ter overweging willen geven omvatten het volgende.  
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• Handhaven van het Stadskaartje Alkmaar, maar tegen de prijs van € 1,50. Daardoor zullen 
veel reizigers die nu slechts marginaal voordeel van het Eurokaartje hebben, overstappen 
op de chipkaart zodat er veel begrotingsruimte ontstaat voor andere maatregelen. Dit 
kaartje zou geldig moeten zijn op alle Connexxion lijnen binnen de stadsgrenzen van 
Alkmaar. Het kaartje zou een overstapmogelijkheid op andere stadslijnen moeten bieden, 
die het huidige Eurokaartje mist.  

 
• Invoeren van het Streekkaartje Alkmaar voor € 3,00 voor inwoners van de gemeente Alkmaar 

buiten de stadsgrenzen. Dit kaartje zou ook geldig moeten zijn op lijn 129 van en naar 
Schermerhorn, en overstaprecht moeten bieden op stadslijnen. De prijs is zodanig dat het 
gunstig is voor incidentele of nieuwe reizigers naar Alkmaar, maar laat de scholieren niet 
hun abonnement opzeggen.  

 
• Wij verwachten dat door bovenstaande wijzigingen financiële mogelijkheden ontstaan om 

aanvullende maatregelen te nemen. Wij denken daarbij aan het invoeren van een frequente 
ringlijn van station Alkmaar via Laat, Schermerhoek en Kanaalkade. Met één daarvoor 
ingerichte servicebus is deze lijn 4x per uur te rijden. Gebruik van deze bus is voor houders 
van een Stadskaartje met overstaprecht gratis, en kost voor reizigers die met een chipkaart 
verder reizen, slechts ongeveer 20 cent. Deze bus hoeft alleen tijdens winkeltijden te 
rijden.   

 
• Een verder alternatief ter verbetering van het aanbod aan openbaar vervoer zou kunnen zijn 

het opzetten van een buurtbus Grootschermer, Driehuizen, Zuidschermer naar Alkmaar. 
Voor Grootschermer zou dit in het algemeen halvering van de reistijd naar Alkmaar 
betekenen. De andere kernen hebben nu geen openbaar vervoer.  

 
Graag zouden wij over mogelijkheden en moeilijkheden met u en de gemeente Alkmaar nader 
overleg voeren.   
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Namens het Rocov-NH                                                              Ludolf Maat, secretaris 
 

 
 
 
 
cc gemeente Alkmaar: dhr J Nagengast, dhr P Oosterhof, raad der gemeente.  
cc provincie Noord-Holland:  dhr R Postma, dhr E Geertsema   
cc Connexxion: mw S Louwers.  


