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Datum: 7 september 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze Zeeuwse leerlingen,
Door een verschil in busabonnementstructuur tussen de Provincies Zeeland en Zuid-Holland is sinds
vorige week onduidelijkheid ontstaan over de juiste keuze van een busabonnement en de bijbehorende
kosten. Dit is het gevolg van nieuwe informatie, die ons helaas pas bereikte, toen het nieuwe schooljaar al
begonnen was. Het gaat erom, dat Zuid-Hollandse regioabonnementen ook op Zeeuwse lijnen geldig zijn.
Aan Connexxion is gevraagd om voor een aantal bestemmingen inzichtelijk te maken, wat de meest
handige keuze is. Deze worden hieronder uitgewerkt. Opmerkingen van Connexxion hierbij zijn, dat
reisfrequentie en herkomst/bestemming van invloed zijn op de kosten. Ook maakt het uit, of naast de huisschoolritten nog andere ritten met het abonnement worden gemaakt.
De voorbeelden zijn gebaseerd op huis-school, vijf dagen per week. Connexxion geeft het volgende aan.
Vanuit Bruinisse en Sint-Philipsland naar school in Middelharnis is het regioabonnement Randstad Zuid
een goede keuze. Kies dan centrumzone 7400 en 3 sterren. In dit gebied kan op alle lijnen van Connexxion
worden gereisd, ongeacht of het een Zeeuwse of een Zuid-Hollandse lijn is (zie de zonetool op de website van
Connexxion).
Vanuit Sint-Annaland of Tholen is centrumzone 7400 met 5 sterren nodig (zie de zonetool op de website
van Connexxion).
Echter, indien deze reizigers naar alle waarschijnlijkheid toch niet of minimaal met lijn 436 reizen (dat is
afhankelijk van lesrooster en dienstregeling) zou het wellicht voordeliger zijn om met Zeeland Voordeel te
reizen. Vanaf Tholen of Sint-Annaland naar Middelharnis, 5 dagen in de week, zijn de kosten dan ongeveer
€ 80 per maand. Hierbij is uitgegaan van 20 reisdagen per maand. Het kan afhankelijk van aantal reisdagen
en afhankelijk van in- en uitstaphalte verschillen. Een 5 sterren regioabonnement kost per maand € 142.
Met Zeeland Voordeel reis je in al het OV op rekening, maar bouw je alleen korting op de Zeeuwse lijnen op.
Voor de overige OV-lijnen betaal je het reguliere tarief. De enkele losse ritten met de 436 worden dan dus
apart berekend. Dat zal voor deze leerlingen alleen vanuit Middelharnis naar Oude Tonge zijn en daar
zullen ze dan overstappen op een Zeeuwse lijn (en dus Zeeland Voordeel) om naar Tholen of Sint Annaland
verder te reizen.
Voor de bestelling van een regioabonnement is de volgende link van belang:

scholenhwgo.connexxion.nl/abonnementen1

We hopen, dat deze informatie u verder helpt.
Met vriendelijke groet,
A.van Heinsberg – vervoerscoördinator- a.vanheinsberg@csgpm.nl

