
Vragen aan wethouder over openbare OV oplaadpunt 

 

 

Inleiding: 

We hebben kennisgenomen van de vragen en antwoorden over het openbare OV 

oplaadpunt in Marknesse. In de antwoorden  zitten naar onze mening onjuistheden over 

het opladen van een OV kaart via het internet. Via het internet kan alleen een product 

gekocht worden, maar kan dan nog niet direct worden gebruikt. Het product moet nog op 

de kaart geladen worden. Hiervoor is een oplaadpunt nodig.  

 

Vraag 1:  

Waar kan men in Emmeloord de kaart opladen buiten de openingstijden van Halte 24 en 

de supermarkt?  

NB Op zondag is Halte 24 maar van 16.00 - 20.30 uur open en door de week zijn de 

eerste bussen al vertrokken voordat Halte 24 open is.  

Antwoord: 

De bussen beschikken over een afhaalautomaat. Buiten de openingstijden van 

Halte 24 en de supermarkt, kan men zodoende in de bus het via internet 

bestelde product op de kaart laden. 

 

Vraag 2: 

Welke activiteiten zijn er uitgevoerd om op meer plaatsen in de Noordoostpolder 

openbare oplaadpunten te realiseren? Welke effecten hebben deze activiteiten gehad? 

Waarom is er eventueel voor gekozen om geen activiteiten uit te voeren? 

Antwoord: 

Het college heeft bij eerdere vragen over dit onderwerp aangegeven dat een 

adequaat distributienetwerk van oplaadpunten voor de OV-chipkaart in de 

eerste plaats een taak van de provincie Flevoland is. Het college zet zich in voor 

de toegankelijkheid van oplaadmogelijkheden voor inwoners van 

Noordoostpolder. Dit impliceert niet per definitie meer oplaadpunten. 

 

Er is in 2012 bij de provincie op aangedrongen het functioneren van het 

distributienetwerk te evalueren. Dit is gebeurd. De resultaten geven aan dat het 

realiseren van oplaadpunten in alle dorpen niet kosteneffectief is. Opladen via 

internet of automatisch is aanzienlijk goedkoper. Bovendien zijn alle bussen 

uitgevoerd met een afhaalautomaat. Dit is ook in het belang van de reiziger. De 

enorme kostenbesparing door opladen via internet, rechtvaardigen het 

standpunt van de provincie door actief hier op te sturen. Het college erkent dit 

standpunt. 

 

Daarnaast is er in 2011 een druk bezochte servicebijeenkomst geweest in het 

gemeentehuis als aanvullende communicatie. 

 

Vraag 3:  

In welke mate zijn de onderstaande punten aanleiding om extra activiteiten te 

ondernemen? 

• een kaartje kopen in de bus is veel duurder dan via de OV kaart. 

• wanneer je je kaart in de bus wilt opladen, je eerst een kaartje moet kopen, 

voordat je je kaart kunt opladen. 

• juist de oplaadmogelijkheden in de bussen worden verwijderd. 

• de extra kosten de reiziger moet maken, voordat de kaart in gebruik genomen 

kan worden. 

Antwoord: 

Extra activiteiten n.a.v. deze punten beperken zich eventueel tot aanvullende 

communicatie, boven op de communicatie van de provincie zelf. 

 



• De provincie wil het gebruik van de OVchipkaart stimuleren om 

kosten te besparen. Dit doen ze o.a. door losse kaartjes duurder te 

maken.  

• De aanschaf van een OVchipkaart is een eenmalige uitgave. 

• De bussen beschikken over een afhaalautomaat. 

 

Vraag 4: 

Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente om extra oplaadpunten te realiseren? Wat 

zijn de geschatte kosten per oplaadpunt? Wordt er door geen openbare 

oplaadmogelijkheden in Emmeloord te plaatsen een bezuiniging gerealiseerd? Zo ja, hoe 

groot is deze? 

Antwoord: 

Het beleid is dat de gemeente niet eigenhandig oplaadpunten gaat realiseren. 

 

De aanschafkosten van een buitenautomaat, inclusief plaatsing en aansluiting, 

bedragen € 20.000 Een zgn. binnenautomaat kost € 8.000 exclusief huur van de 

ruimte. De economische levensduur van een buitenautomaat wordt op 5 jaar 

gesteld. 

 

Jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 800. Voorheen werden er per transactie 

transactiekosten betaald. Deze waren €0,55 per transactie. Deze zijn nu 

afgekocht voor € 1.000 per automaat per jaar. 

 

Alle kosten die gemoeid zijn met de oplaadapparatuur en oplaadtransacties zijn 

op jaarbasis van een dusdanige orde van grootte, dat het realiseren van extra 

oplaadpunten ten koste gaat van busritten. 

 

 
Contactpersoon voor aanvullende technische vragen: 

H. Cnossen 

H.cnossen@noordoostpolder.nl 


