
  
 

  

Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen 
Van:             Tatum Postema, SP-fractie Nijmegen 
Betreft: Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van het reglement van orde 
Onderwerp: Falende techniek rondom omschakeling buslijnen 
 

 
Nijmegen, 29 augustus 2014 

 
Geacht College, 
 
De SP-fractie heeft recent klachten ontvangen van busreizigers die financieel benadeeld zijn door 
onterechte afschrijvingen van de OV-chipkaart door falende techniek. Sommige stadslijnen worden bij 
aankomst op het station automatisch omgeschakeld naar een streeklijn (bijvoorbeeld stadslijn 14 die 
verandert in lijn 80). Deze omschakeling vindt automatisch plaats op basis van GPS-locatie en niet 
zelden gebeurt dit voordat de bus op het station stilstaat en alle reizigers van de stadslijn zijn 
uitgecheckt. Gevolg: Nijmeegse ouderen die met de gratis bus voor 65+ reizen, krijgen vervolgens een 
afschrijving op hun OV-chipkaart van de streeklijn, omdat hun ouderenkorting alleen geldig is voor 
Nijmeegse stadslijnen. Nijmeegse ouderen worden hierdoor ten onrechte financieel benadeeld. En 
buschauffeurs van Breng krijgen terecht klachten van reizigers, maar kunnen helemaal niets doen om 
dit soort problemen te voorkomen. 
Deze technische optimalisatie gaat per saldo ten koste van de klantvriendelijkheid en toegankelijkheid 
van het busvervoer. Ouderen worden onnodig op kosten gejaagd en moeten vervolgens weer veel 
moeite doen om hun geld terug te krijgen. Buschauffeurs worden herhaaldelijk met klachten 
geconfronteerd. Bovendien leidt dit ertoe dat chauffeurs onvoldoende tijd krijgen om te herstellen van 
een lange busrit waardoor de veiligheid in het geding is. De technische vooruitgang is bij het wisselen 
van stads- naar streeklijnen vooralsnog een forse stap achteruit. 
 
Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen voor het college: 
 
1. Is het college bekend met deze problematiek? 
2. Kunt u zeggen hoeveel Nijmeegse reizigers van Breng zich de afgelopen periode hebben gemeld 
met klachten over problemen met de OV-chipkaart? 
3. Kunt u zeggen hoeveel Nijmeegse reizigers van Breng zich de afgelopen periode hebben gemeld 
met klachten over onterechte afschrijvingen van de OV-chipkaart? 
4. Kunt u zeggen bij hoeveel Nijmeegse reizigers van Breng er sprake van terechte klachten over de 
OV-chipkaart als gevolg van falende techniek. 
5. Kunt u zeggen bij hoeveel Nijmeegse reizigers van Breng er sprake van terechte klachten over de 
OV-chipkaart als gevolg te snelle automatische wisseling van stads- naar streeklijn. 
6. Bent u bereid om er bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen op aan te dringen dat dit probleem zo 
spoedig mogelijk wordt verholpen? 
7. Bent u bereid ons op de hoogte te brengen welke maatregelen Breng doorvoert om dit soort 
problemen in de toekomst te voorkomen? 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
namens de SP fractie,  
Tatum Postema 

 


