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Ondenrverp: Besluit rechter wel verlenging bus-concessie Groningen-Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft in december 2014

besloten de bus-concessie Groningen-Drenthe met twee jaar te verlengen. De nieuwe

einddatum is daarmee december 2019 in plaats van december 2017. Met de brief op

16 december 2014, kenmerk 5113.212014007181 , hebben wij u hierover geinformeerd.

Tegen het verlengingsbesluit was door een aantal vervoerbedrijven bezwaar gemaakt.

lnmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak. Wij zijn verheugd dat de

rechter ons besluit heeft bevestigd. Hiermee is de busreiziger in Groningen en

Drenthe best gediend.

Door het besluit ontstaat meer ruimte voor gemeenten in Drenthe en Groningen om

met het OV-bureau mee te denken over een kapstok voor de eigen aanbesteding van

het doelgroepenvervoer en kansen om tijdens de start van de periode van uitvoering

van het project Groningen Spoorzone, Stationsgebied Assen en Aanpak Ring Zuid

met de huidige vervoerder door te werken aan continulTeit van het OV product.

Daarnaast is een verlengingspakket overeengekomen met de vervoerder, dat zowel

financieel (€ 8,8 miljoen) als qua duurzaamheid meen¡vaarde oplevert. Zo wordt een

vijftigtal huidige euro-5-bussen vervangen door zuiniger en schonere euro-6-bussen,

worden twee volledig elektrische bussen in de stad Groningen ingezet en levert Qbuzz.

een bijdrage aan de invoering van waterstofbussen binnen de resterende concessie-

periode.



ln de afgelopen tijd hebben wij gewerkt aan 'plan B' voor het geval de rechter het ver-
lengingsbesluit zou hebben vernietigd. ln dit kader hebben wij u onder andere op
B oktober 2015 geconsulteerd over het concept-ontwerp-Frogramma van Eisen.
Eerder in het proces hebben wij ook met u gesproken over de Nota van Uitgangs-
punten en daâraan voorafgaand over de strategische keuzes die ten grondslag liggen
aan de aanbesteding. Dezè producten blijven beschikbaar als onderlegger voor de

volgende aanbesteding per december 2019.

Wij verwachten met de verlenging de continuìteit te kunnen borgen van het steeds
beter gewâardeerde en gebruikte OV-product in Groningen en Drenthe.
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