
Aan:
de leden van de Statencommissie Ruimte,
Infrastructuur en Mobiliteit

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 19 december 2000
Ons kenmerk 51/6.18/2000013085
Behandeld door de heer J.A. Salomé (0592) 365512
Onderwerp: Onderhandelingen met ARRIVA

Geachte commissieleden,

Vorige week hebben de gezamenlijke overheden, de gemeente Groningen en de pro-
vincies Groningen en Drenthe een laatste aanbod aan ARRIVA gedaan voor het aan-
gaan van een vierjarig vervoerscontract voor het openbaar busvervoer in
Groningen en Drenthe. Op zaterdag 16 december 2000 liep een ultimatum af dat door
ons was gesteld aan ARRIVA. Zoals u in de pers al hebt kunnen vernemen heeft
ARRIVA dit aanbod afgewezen.
De daaropvolgende actie van chauffeurs afgelopen maandag heeft ertoe geleid dat de
directie van ARRIVA en de bestuurders van de drie overheden maandag alsnog
overleg hebben gehad over de ontstane situatie. Ook hierin hebben beide partijen
moeten constateren dat er onvoldoende basis is om een meerjarig contract aan te
gaan.

Wij gaan per 1 januari 2001 over tot de gebruikelijke vaststelling van de vervoersbij-
drage voor de vervoerders in Drenthe. De basis daarvoor is de bijdragemethodiek
zoals die door ons met de minister van verkeer en waterstaat voor de periode 2001–
2004 is afgesproken. De overeenkomst daartoe is u separaat ter informatie toegezon-
den.

Wij hebben met ARRIVA gestreefd naar extra financiële ruimte binnen het beoogde
contract. De financiële ruimte, de zogenaamde verbeterruimte, zou ingezet worden
om extra vervoer en extra kwaliteitsverbeteringen bij ARRIVA te realiseren in de con-
tractperiode. Op de totale omzet van ARRIVA van circa ƒ 650 miljoen in de komende
vier jaar was op 21 oktober 2000 een verbeterruimte van ƒ 32 miljoen afgesproken.
Daarmee werd tevens beoogd meer passagiers en meer kaartverkoop te realiseren.
Dat zou weer extra rijkssubsidie hebben veroorzaakt, zodat de gedane investeringen
zichzelf zeer snel terug zouden verdienen. Een stijging van 1,5% meer kaartverkoop
per jaar zou ARRIVA circa ƒ 21 miljoen extra aan kaartverkoop en subsidie van de
overheden in die periode opleveren.
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Met de afspraken vanuit het bestaande vervoerscontract met de gemeente
Groningen, verdere efficiëntiemaatregelen en de effecten van groei van de kaartver-
koop zou ARRIVA ruimschoots de verbeterruimte hebben terugverdiend.
Wij hebben deze afspraak gemaakt met op de achtergrond de financiële basis zoals
die door ons met het Rijk is afgesproken en die ook als vertrekpunt in het
Programma van Eisen voor het stads- en streekvervoer in Groningen en Drenthe is
aangegeven. ARRIVA is echter van mening dat de daling van de rijksbijdrage, ener-
zijds door een dalende kaartverkoop en anderzijds door een dalende bijdrage van het
Rijk, niet door ARRIVA gedragen dient te worden.
Deze stellingname van ARRIVA zou betekenen dat per saldo hoegenaamd geen extra
investeringsruimte in de contractperiode zou resteren. Dat zou betekenen: geen ver-
beteringsmaatregelen, dus geen goede optie op omzetgroei en meer rijkssubsidie. De
positieve spiraal in het openbaar vervoer, de kern van het beoogde vervoersbeleid,
zou niet ingezet worden.
ARRIVA heeft deze basis van ons aanbod niet willen accepteren. Daarmee verviel
voor ons de grond om verder te onderhandelen over een contract.

Wij zullen ons voor de komende periode beraden op een nieuw vervolg in de uitvoe-
ring van ons vervoersbeleid. Wettelijk zijn wij verplicht per 1 januari 2001 - dan is de
nieuwe Wet personenvervoer van kracht - een deel van ons vervoer voor 2003 door
middel van een openbare aanbesteding uit te voeren. Die voorbereidingen zullen nu
versneld ingezet worden. Daarnaast zullen wij de mogelijkheden van verbeteringen
voor het ontsluitende vervoersnet (vraagafhankelijk vervoer, plattelandsvervoer, e.d.)
zonodig in experimentele vorm op korte termijn verder uit gaan bouwen.
De huidige hechte samenwerking met de gemeente en de provincie Groningen willen
wij daarbij voortzetten. De goede samenhang van het stads- en streekvervoer in en
rond de stad Groningen dient gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd te worden.

Wij hopen u hiermee een eerste informatie gegeven te hebben over de recente ont-
wikkelingen op dit gebied. Verder stellen wij voor uw commissie nader te
informeren op donderdag a.s. om 14.30 uur over de afgelopen onderhandelingen,
over de u reeds toegezonden meerjarenafspraak met de minister van verkeer en wa-
terstaat en over onze voornemens voor het vervolgbeleid.
Een uitnodiging daartoe hebt u reeds ontvangen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

H. Rappa-Velt, griffier A.L. ter Beek, voorzitter

we/coll.


