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Onderwerp: Reactie Rocov op voorstel scholierenkorting 

 

 

Beste heer Kramer, 

 

U hebt het voornemen om twee maatregelen te treffen voor scholieren in de leeftijd van 

12 tot en met 18 jaar die met het openbaar vervoer naar school reizen. De maatregelen 

zijn bedoeld als compensatie voor de hoge kosten die ouders met schoolgaande kinderen 

in sommige situaties hebben. Door de verandering van het tariefstelsel van Arriva 

kunnen de reiskosten voor deze doelgroep soms hoog oplopen. De maatregelen die u 

voorstelt zijn: 

 

1. Het verlagen van de kosten van het reisproduct “Altijd vrij Fryslân” voor scholieren. 

Met deze maatregel worden de kosten voor het product “Altijd vrij Fryslân” voor jongeren 

in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar verlaagd met een bedrag van € 25 per maand en 

€ 250 per jaar. De nieuwe bedragen in 2018 zijn € 79 per maand en € 790 per jaar voor 

stad- en streekvervoer en € 100 per maand en € 1.000 per jaar voor het HOV (Q-liner). 

 

2. Tegemoetkoming reiskosten trein voor scholieren in Súdwest-Fryslân. 

Deze maatregel is specifiek voor leerlingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Scholieren 

in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, die voor passend voortgezet onderwijs naar 

Sneek moeten reizen en daarvoor een jaarabonnement trein aanschaffen, kunnen een 

korting ontvangen. De korting bedraagt 30% van de kosten van een jaarabonnement 

trein voor het traject Hindeloopen-Sneek. Voor de trajecten Koudum-Sneek en Stavoren- 

Sneek geldt een vergoeding van de kosten boven € 1.000 per jaar (afgetopt 

treinabonnement). Zo betaalt een scholier nooit meer dan € 1.000 per jaar aan 

reiskosten trein (vergelijkbaar een jaarabonnement bus bij HOV) en hebben scholieren 

voor het kortere treintraject Hindeloopen-Sneek ook een voordeel.   

 

Het Rocov heeft kennis genomen van uw motivatie en van de uitwerking van uw voorstel 

en adviseert daarover positief. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

 

 

 

 

A.F. Ettema, voorzitter 
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