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Geachte Statenleden,

Het dagelijks bestuur van OV-bureau Groningen Drenthe heeft u in de gelegenheid gesteld

om een zienswijze te geven op zijn besluit d.d. 16 december 2014lot het opnieuw verlengen

van de concessie openbaar vervoer per bus en auto in de provincie Groningen Drenthe

("GD-concessie") tot medio december 2019.

lk stuur u hierbij een afschrift van mrjn brief namens de leden van de Federatie

Mobiliteitsbedrijven Nederland aan het dagelijks bestuur waarin u kunt lezen dat een tweede

verlenging van de GD-concessie juridisch niet mogelijk is. ln plaats daarvan dient een

aanbesteding te worden voorbereid. lk verzoek u deze brief te betrekken in uw overwegingen

en het dagelijks bestuur via een zienswijze te laten weten dat aanbesteding van de GD-

concessie aangewezen is.

Met vriendelijke groet,

Straatman

ouhuys

zijn op alle opdrachten van toepassing. De algemone voorwaard€n worden op vezoêk loegezonden en zijn eveneens [o vinden op w.straatmankost€r.nl



Struanman Koster advocaten

AANGETEKEND
Het dagelijks bestuur van OV-bureau
Groningen Drenthe
Mevrouw mr. E. Dussel
Postbus 189
9400 AD Assen

Postbus 717, 3000 AS Rotterdam
Bezoekadres:
Millennium loren 24e, Weena 690, Rotterdam

Mr J.F. van Nouhuys
advocaat
T: +31(0)10 - 24 O0 447
F: +31(0)10 -2400 448
M: +31(0)6 - 537 81 421
E: frederik.vannouhuys@straatmankoster.nl

Vooraf per e-mail: info@ovbureau. nl

Rotterdam, 16 januari 2015
Onze ref.: 02-1226
Uw ref.;
Betreft: FMN / bezwaar verlenging OV-concessie Groningen Drenthe tot medio

december 2019

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

Arriva Personenvervoer Nederland 8.V., Connexxion Openbaar Vervoer N.V., Veolia
Transport Nederland Openbaar Vervoer B.V. en Syntus 8.V., verenigd in de Federatie
Nederlandse Mobiliteitsbedrijven ("FMN-leden"), hebben met verbazing kennisgenomen van

uw besluit van 16 december 2014 om de concessie openbaar vervoer per bus en auto in de
provincie Groningen en Drenthe ("GD-concessie") voor een tweede maal te verlengen met
een periode van twee jaar tot medío december 2019.

De FMN-leden constateren dat uw besluit een onrechtmatíge aantasting van de vrije
mededinging inhoudt zoals die voortvloeit uit de Wp2000. Alvorens - indien nog nodig -
formeel bezwaar te maken tegen uw besluit, willen de FMN-leden u eerst op deze informele
wijze laten weten dat een tweede verlenging van de GD-concessie niet mogelijk is.

Aangezien de GD-concessie aldus per medio december 2017 zal aflopen - en niet per

medio december 2019 - zult u binnenkort voorbereidingen moeten gaan treffen voor de

aanbesteding.

Zoals u weet, is in de bestaande GD-concessie een specifieke bepaling opgenomen die

inhoudt dat de concessie eenmalig met twee jaar kan worden verlengd. Die mogelijkheid is

door u al in 2012 benut: u heeft de GD-concessie in december2Ol2 mettwee jaarverlengd
tot medio december 2017. Een tweede verlenging is niet mogelijk aangezien de concessie u

hieftoe geen specifieke en/of expliciete bevoegdheid biedt.

Uw conclusie dat adikel 4 van de concessie een voldoende basis biedt voor een tweede
verlenging is onjuist. Dit artikel gaat over wijziging van de concessie en biedt de mogelijkheid
voor de concessieverlener en de concessiehouder om binnen bepaalde grenzen afspraken
te maken over aanpassing van (het vervoer binnen) de concessie. De beslissing om de

concessie te verlengen valt daar niet onder. Zoals gezegd is de mogelijkheid tot verlenging

een besloten vennootschap met bêperkts eansprakelijkhsid De algemena vooraarden van Straalman Kostor Advoæten, waarin €€n bsperk¡ng van de aansprak€lijkheid is bedongen,
zün op alle opdrachten vân loepassing De algemene vooMaarden worden op vezoek loegezonden en z¡jn eveneens to v¡nden op www.slraalmankoster.nl.
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immers separaat en expliciet geregeld in de concessievoorschriften en bepaald op eenmaal

maximaal twee jaar. Een verlenging die niet is gebaseerd op de expliciete

verlengingsbevoegdheid is een wezenlijke wijziging van de concessie en is niet toegestaan.

Daarbij merken de FMN-leden op dat de oorspronkelijke concessieduur van zes jaar door uw

huidige besluitvorming in totaal rnet maar liefst 40% wordt verlengd tot tien jaar. Dat is
significant,

Los van de juridische onmogelijkheid om de GD-concessie een tweede maal te verlengen

zijn de door u genoemde omstandigheden waaronder de veranderingen in de infrastructuur

en de transitie naar 'publiek vervoer' geen obstakel om de GD-concessie aan te besteden.

Dergelijke omstandigheden doen zich bij openbaar vervoer concessies zo vaak in meer of

mindere mate voor.

De FMN-leden noemen bovendien dat het in de markt bekend is dat de mogelijkheid van

wijziging van de concessie in de afgelopen jaren vaak is gebruikt voor allerlei aanpassingen

aan de GD-concessie waarvan men zich kan afvragen of bepaalde aanpassingen

afzonderlijk of gezamenlijk niet als een wezenlijke wijziging hadden te gelden of per saldo

hebben te gelden.

Kortom, uw besluit tot verlenging d.d. 16 december 2014 is onrechtmatig. De FMN-leden

verzoeken u dan ook dringend uw besluit zo spoedig mogelijk in te trekken en

voorbereidingen te treffen voor t'rjdige aanbesteding van de GD-concessie. lndien u niet

overgaat tot intrekking zullen de FMN-leden formeel bezwaar maken tegen dit besluit en

gelet op de spoedeisendheid de voozieningenrechter van het CBb vezoeken het besluit te

schorsen.

Een kopie van deze brief is vezonden aan de raad van Groningen en de Staten van

Groningen en Drenthe, opdat zij deze kunnen betrekken bij hun beslissingen omtrent het

geven van een zienswijze. Het is overigens een merkwaardige gang van zaken dat de raad

en de Staten nog een zienswijze kunnen geven tot 30 januari a.s., derhalve ná het verstrijken

van de bezwaartermijn.

De FMN-leden ontvangen graag binnen één week na de dagtekening ven deze brief uw

reactie.

Hoogachtend,
Straatman
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