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Onderwerp Brief Straatman Koster advocaten

FMN / bezwaar verlenging OV-concessie Groningen Drenthe tot medio dec. 2019

Advies:

Richting Straatman Koster (FMN-leden)

a. Bevestigen dat wij de brief in goede orde hebben ontvangen en kennis hebben genomen

van de inhoud (erwordtgevraagd om een reactie binnen een week /vrijdgag23 januari

2o1s)

b. Afwachten of er daadwerkelijk een bezwaar binnen komt en dan de bezwaarprocedure

doorlopen (begin maart hoorzitting, begin april besluitvorming heroverweging DB)

c. brief ter informatie doorsturen naar de staten. Staten van Groningen en Drenthe en raaad

van Groningen hebben aangegeven van harte door te willen gaan met de verlenging.

Aankondiging bezwaar

Naar aanleiding van de brief d.d. 16 januari 2015 van Straatman Koster advocaten namens FMN over

een voornemen tot bezwaar op verlenging OV-concessie Groningen Drenthe tot medio dec. 201-9 het

volgende.

ln het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe d.d. 5 december 2OL4 is besloten om

onder voorwaarden de concessie met twee jaar verlengen tot december 2019. Een belangrijke

voorwaarde is dat Staten van Groningen en Drenthe en de Raad van de gemeente Groningen

akkoord gaan met de voorgenomen verlenging. Omdat tegen het besluit ook nog bezwaar en beroep

mogelijk is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, wordt parallel doorgegaan met de

voorbereiding voor een aanbesteding van de concessie ingaande december 2017 (plan B).

ln de brief aan de staten van 16 december (kenmerk 5I/3.2/2OL4007181) zijn de staten

meegenomen in de overwegingen van het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau en is gevraagd om

een eventuele zienswijze voor 30 januari 20L5.

ln de commissie Omgevingsbeleid van 7 januari 20L5 hebben alle partijen zich uitgesproken voor een

verlenging van de concessie met twee jaar. Ook in Groningen waren zowel de raad als de staten

akkoord met de verlening.

memo



Juridische aspecten

ln de voorbereiding voor een eventuele extra verlenging met twee jaar van de concessie van het bus

vervoer in Groningen en Drenthe is juridisch intern door ov bureau en extern goed gekeken of dit ook

mogelijk is. Ze kwamen tot onderstaande onderbouwing:

Begin 20L0 is de Europese regelgeving op het gebied van bus-concessies veranderd in die zin dat de

maximale concessietermijn van 8 naar L0 jaar is gebracht. Dit is in april 20L0 ook overgenomen in de

Wet personenvervoer 2000.

Hadden wij dat geweten in 2008 - dus voorafgaand aan de aanbesteding - dan hadden wij in het

bestek van de concessie Groningen Drenthe zeker een bepaling opgenomen dat een langere

maximale wettelijke concessietermijn zou kunnen doorwerken in de lopende concessie. Wij hebben

dat echter destijds niet gedaan, en daarom lang gedacht dat deze wetswijziging geen betekenis voor

ons had in de lopende concessie.

Wij zijn echter op een ander spoor gezet door een vergelijkbaar besluit van de Stadsregio Amsterdam

medio 2OI4. Ook zij hadden niet zo'n bepaling van mogelijke verlenging tot nieuwe wettelijke

maxima in hun concessie staan - maar kwamen toch tot een verlengingsbesluit van 8 naar 10 jaar.

Nadere bestudering van de door Amsterdam gebruikte onderbouwing, en ook onze eigen

concessievoorwaarden op dit punt, leidde ook na extern juridisch advies tot de conclusie dat wij wel

degelijk tot een verlenging van nog eens twee jaar kunnen besluiten. De concessie Groningen -
Drenthe kent namelijk de bepaling dat wij deze tussentijds kunnen wijzigen, mits de vervoerder

daarmee instemt, hetgeen Qbuzz heeft gedaan.

Het feit dat deze wijzigingsmogelijkheid in de concessie, dus als onderdeel van het bestek, is

opgenomen, biedt deze verlenging een aanbestedingstechnische basis: het bestek is immers

onderhevig geweest aan marktwerking.

Het feit dat alle uit de verlenging vrijvallende middelen - behoudens de normale winstprognoses van

concessiehouder Qbuzz - aan het OV-bureau toevallen maakt verder dat met deze verlenging de

marktbalans tussen concessieverlener en concessiehouder niet wordt gewijzigd.

Het bovenstaande tezamen heeft een zeer solide juridische basis voor het verlengingsbesluit

opgeleverd" (maar omdat een dergelijke zaak nog nooit voor de rechter is geweest, heb je geen

100% zekerheid).
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