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Tijdens de raadsvergadering van 6 november 2018 heeft de gemeenteraad bij monde van Deborah 
Eikelenboom het college opdracht gegeven om bij diverse gemeenten die gratis openbaar vervoer 
aanbieden, te rade te gaan hoe zij dit geregeld hebben en welke effecten zij zien. 
 
Informatie 
Er zijn meerdere gemeenten in Nederland waar geëxperimenteerd is met faciliteren van gratis 
openbaar vervoer, waaronder de gemeente Tilburg. Aangezien de gemeente Tilburg een 
buurgemeente van de gemeente Goirle is, hebben wij deze gemeente als voorbeeld aangehaald.  
De gemeente Tilburg heeft uiteindelijke vanwege de hoge kosten afgezien van het faciliteren van 
gratis openbaar vervoer.  
Overigens “Gratis” betekent niet kosteloos. De kosten voor het gratis openbaar vervoer worden 
uiteindelijk betaald door de burgers via belasting.   
Volgens TU Delft heeft het invoeren van gratis openbaar vervoer nauwelijks effect op de drukte op 
het wegennet. Omdat de vrije ruimte die het oplevert weer wordt opgevuld door anderen. Met 
name tijdens de spits blijft het druk. Het invoeren van gratis openbaar vervoer is volgens 
Nederlandse deskundigen (https://nos.nl/artikel/2262299-gratis-ov-enorm-duur-nauwelijks-effect-
en-onhaalbaar-voor-nederland.html) een slecht plan voor milieu en gezondheid. Volgens TU Delft 
zouden mensen die nu de fietsen nemen regelmatiger gebruik gaan maken van het openbaar vervoer 
wanneer dit gratis zou zijn. 

 
De argumenten tegen het invoeren van het gratis openbaar vervoer in het algemeen en voor de 
gemeente Goirle zijn: 

- De hoge kosten die uiteindelijk door de burger via belasting moet worden betaald. 
- Slecht plan met het oog op het milieu en gezondheid. Het ontmoedigd fietsen. 
- Voor wat betreft invoeren van gratis OV in de gemeente Goirle  

▪ Het past niet binnen het huidige OV netwerk, daarvoor zijn de plaatselijke 
buslijn afstanden te kort (binnen de gemeente Goirle). 

▪ Het controleren van de reizigers is lastig. Het OV netwerk van de gemeente 
Goirle sluit direct aan op die van Poppel (België) en Tilburg en omliggende 
gemeenten. 

- De gemeente Goirle is wel actief met het stimuleren van het gebruik van OV ( voor lange 
afstanden) in plaats van de auto door;  
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▪ Het beschikbaar stellen van gratis OV-chipkaart. Deze OV-chipkaart is op  
1 juli 2019 tijdens de opstapdag (dag van het stimuleren van OV) op het 
gemeentehuis van Goirle aan de bezoekers meegegeven. 

▪ Openen van de pilot “reiskoffer”. Een samenwerking tussen de gemeente 
Goirle en de vrijwilligers om het reizen op aanvraag te vereenvoudigen voor 
de reizigers.  
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