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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voorlopige gunning van de aanbesteding Publiek
Vervoer Groningen Drenthe 2018. Gedurende het gehele traject is een uitgebreid
m ees preektraject georgan iseerd. H ierbij waren zowel vervoerders, gebru i kers (con-
sumentenplatform, cliëntenraden) als Staten- en raadsleden betrokken.

Stand van zaken aanbesteding Publiek Vervoer 2018
De projectorganisatie Publiek Vervoer heeft in september 2O17 de voorlopige gunning
van de aanbesteding Publiek Vervoer 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan alle
35 colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in Groningen en
Drenthe en het Dagelijks Bestuur (DB) van het OV-bureau Groningen Drenthe.
De provincie Drenthe heeft de brief ter informatie ontvangen. Gelet op het vertrouwe-
lijke karakter van de onderliggende stukken en het gegeven dat wij als college van
Gedeputeerde Staten hierin geen besluitvormende taak hebben, is besloten u pas te
informeren nadat de voorlopige gunning heeft plaatsgevonden.

De aanbesteding is uitgevoerd voor een zevental regio's. De aanbesteding betreft het
Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer, Participatiewetvervoer, de Hubtaxien onder-
steuning van buurtbussen en lokaal vervoer. ln de aanbesteding is voor elk van de
zeven regio's een vervoerder geselecteerd, waarbij één vervoerder maximaal in drie
regio's gecontracteerd kan worden. Het aanbestedingsteam heeft een gunningsadvies
geformuleerd op basis van de vooraf vastgestelde criteria.
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Het advies aan alle colleges en het DB OV-bureau Groningen Drenthe is om de
opdracht per perceel voorlopig te gunnen aan:

o perceel I Groningen Centraal: Connexxion Taxi Services BV
o perceel 2 Noordwest Groningen:Taxi Nuis BV
o perceel 3 Noord Groningen: UVO
o perceel 4 Oost Groningen: Connexxion Taxi Servises BV (met De Grooth)
o perceel 5 Noord-Midden Drenthe: Connexxion Taxi Services BV
o perceel 6 Zuidwest Drenthe De Vier Gewesten BV (met Taxicentrale Zwolle)
o perceel 7 Zuidoost Drenthe De Vier Gewesten BV (met Taxi Dorenbos)

Alle 35 colleges en het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe
hebben voor de zomer hun instemmingsbesluiten aan de penvoerder (OV-bureau

Groningen Drenthe) kenbaar gemaakt. Op basis van het unanieme besluit heeft de
penvoerder, zijnde het OV-bureau, de uitkomsten aan de inschrijvers meegedeeld.
Op 1 november 2017 is de Alcatelperiode geëindigd. Er zijn geen kort gedingen aan-
gespannen, waarmee de gunning als definitief kan worden beschouwd en de over-
eenkomsten met de vervoerders gesloten kunnen worden. Voor het OV-bureau
betekent dit dat in alle zeven regio's wordt samengewerkt met de geselecteerde ver-
voerders voor de implementatie van de Hubtaxi.

Rekening houdend met een realistische implementatieperiode, gaat de beoogde in-
gangsdatum per 1 januari 2018 niet meer gehaald worden. Om de continuiteit van de
dienstverlening aan de gebruikers te garanderen treffen de gemeenten en het OV-
bureau overbruggingsmaatregelen. Zo zullen de huidige aangeboden lijnbelbusritten
van het OV-bureau pas worden beëindigd op het moment dat de Hubtaxi daadwer-
kelijk gaat rijden. Met de huidige kennis is een ingangsdatum per april 2018 het uit-
gangspunt. De huidige overeenkomsten voor het leerlingenvervoer lopen tot
1 augustus 2018.

Rol provincie Drenthe binnen samenwerkingsverband Publiek Vervoer
Begin 2017 hebben alle gemeentelijke colleges en het bestuur van het OV-bureau
Groningen Drenthe ingestemd met een samenwerking Publiek Vervoer Groningen
Drenthe. Deze samenwerking betreft contractmanagement en de doorontwikkeling
van Publiek Vervoer. Er is gekozen voor een 'lichte vorm' van samenwerking, be-
staande uit twee lagen:
o Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
o Bestuursconvenant Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De provincie Drenthe is geen directe partner in de gemeenschappelijke regeling, maar
is indirect vertegenwoordigd via het OV-bureau Groningen Drenthe. Momenteel wordt
bezien hoe het OV-bureau Groningen juridisch juist kan worden toegelaten tot de be-
staande samenwerkingsvorm van het Publiek Vervoer. Deze inzet wordt ter besluit-
vorming nog voorgelegd aan u en de Staten van Groningen en de gemeenteraad van
Groningen. De directe betrokkenheid van de provincie Drenthe is gewaarborgd via het
Bestuursconvenant.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

wnd. secretaris ¿ , voorzitter


