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Geachte heer/mevrouw, 

 

De gemeente Haarlem maakt voor het Wmo-vervoer gebruik van de OV-taxi. U 

bent in het bezit van een vervoerspas voor de OV-taxi. 

 

De OV-taxi rijdt in opdracht van de provincie Noord-Holland. Iedereen kan gebruik 

maken van deze vorm van openbaar vervoer. Met een Wmo-indicatie reist u tegen 

een lager tarief, het Wmo-tarief. De ritten worden verzorgd door de BIOS-Groep. 

 

Het WMO-vervoer verandert 

Vanaf 1 februari 2014 verandert de gemeente het Wmo-vervoer met OV-taxi. De 

maatregel is nodig om OV-taxi van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. 

Hieronder leest u wat er verandert en wat dit voor u kan betekenen.  

 

Waarom deze verandering? 

De kwaliteit van de OV-taxi is in de afgelopen drie jaar flink verbeterd. Hiermee is 

ook het gebruik van de OV-taxi in Haarlem meer dan verdubbeld. Het is positief dat 

het gebruik van en de tevredenheid over de OV-taxi toeneemt.  

 

Door de toename van het gebruik stijgen echter tegelijk ook de kosten van de OV-

taxi. De OV-taxi dreigt door de enorme kostenstijging onbetaalbaar te worden. Om 

verdere kostenstijging te voorkomen zijn in de regio Midden en Zuid-

Kennemerland gezamenlijk maatregelen voorbereid en vastgesteld.  

 

Wat verandert er vanaf 1 februari 2014? 

De gemeente voert zes maatregelen in: 

1. Bij nieuwe indicaties wordt er eerst gekeken naar wat iemand zelf of in de 

eigen omgeving, kan oplossen. Dit betekent ook, dat als iemand de OV-taxi 

niet regelmatig nodig heeft, wij verwijzen naar het gebruik van het regulier 

OV en/of OV-taxi reductietarief (65+) of het reguliere OV-taxitarief.  
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2. U kunt nu nog maximaal 350 zones per jaar met het Wmo-tarief reizen. Dat 

komt overeen met ruim 1500 kilometer per jaar.  U kunt uiteraard meer 

reizen, maar dan betaalt u  het reguliere OV-taxi tarief. 

Overigens is gebleken dat de meeste pashouders (circa 90 %) nu al minder 

dan 350 zones per jaar reizen. Dus zal dit waarschijnlijk voor de meesten 

van u geen gevolgen hebben.  

 

3. De tarieven van de OV-taxi worden verhoogd per 1 februari 2014. 

De volgende tarieven gaan gelden:  

 

WMO-tarief 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 volgende 

€ 1,30 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 - € 7,50 

 

4. Vanaf 1 februari 2014 kunt u nog reizen tegen het Wmo-tarief over 

maximaal 5 zones per enkele reis. U kunt wel verder reizen, maar vanaf de 

zesde zone betaalt u dan een tarief van € 7,50 per zone of kunt u met Valys 

reizen. Een folder over Valys kunt u afhalen of opvragen bij het 

klantencontactcentrum (KCC) van het Stadhuis, of via de internetsite van 

Valys: www.valys.nl.  

 

5. Vanaf 1 februari 2014 kunt u maximaal twee meereizenden meenemen 

tegen het volgend tarief: 

 

Meereizendentarief 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 volgende 

 € 1,80   € 2,50   € 3,00   € 3,50   € 4,00   -   €          7,50  

 

6. Vanaf 1 februari 2014 mag een scootmobiel niet mee in de OV-Taxi bij 

vervoer over één OV-zone. 

 

Tot slot 

Wij begrijpen dat dit vervelende consequenties kan  hebben voor u. Helaas zijn de 

maatregelen onvermijdelijk en vragen wij hiervoor uw begrip. 

 

Heeft u na het lezen van deze brief toch nog vragen, dan kunt u ons bellen op  

(023) 5114368. Deze informatie over de veranderingen in het gebruik van de  OV-

taxi kunt u ook vinden op www.haarlem.nl.  

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Haarlem, 

 
Mevrouw A.M. de Bruijn, 

Afdelingshoofd team Wmo-voorzieningen 

http://www.valys.nl/
http://www.haarlem.nl/

