
Aan:
de leden van provinciale staten
van Drenthe

Assen, 26 april 2001
Ons kenmerk 17/6.19/2001003792
Behandeld door de heer J.A. Salomé (0592) 365512
Onderwerp: Concessieverlening aan ARRIVA

Geachte leden,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van het
openbaarvervoerbeleid in Drenthe en in het bijzonder op welke wijze wij dat samen met
de huidige vervoerder(s) willen vormgeven.

De onderhandelingen met ARRIVA over een meerjarenprestatiecontract zijn eind
2000/begin 2001 afgebroken. Alle inspanningen waren er in het jaar 2000 op gericht dit
contract te bereiken, hetgeen niet is gelukt. Dit heeft veroorzaakt dat vanaf dit jaar, nu
volgens de nieuwe Wet personenvervoer, vervoersconcessies aan de
openbaarvervoerbedrijven afgegeven dienen te worden. De tijd om dit netjes volgens de
wettelijke regels en volgens een goede bedrijfsmatige opzet van de vervoerders uit te
voeren, is daarmee zeer kort geworden. Uiterlijk eind april dient ons college te besluiten
over de nieuwe concessies voor dit jaar. De verlening van de concessie voor de jaren
2001-2002 aan ARRIVA is onderwerp van deze brief.

Een concessiebesluit hangt met vele aspecten samen. Dit betreft de volgende aspecten
die door het intensief doorlopen van de activiteiten rond de onderhandelingen met
ARRIVA in 2000 nog niet of slechts ten dele konden worden voorbereid.
- De definitieve inhoudelijke keuze van de concessiegebieden ten behoeve van de

aanstaande openbare aanbestedingen van het vervoer uiterlijk eind 2004.
- De gezamenlijke ontwikkelingen en keuzes in de concessies met de provincies

Groningen, Overijssel en Fryslân en de gemeente Groningen.
- De dit jaar opnieuw gestarte onderhandelingen met de vervoerders over de

beschikbare provinciale exploitatiebijdrage en het daarvoor mogelijke dienstbetoon.
De bijdrage voor 2001 is effectief circa ƒ 3,7 miljoen lager dan in 2000.

- De realisatie van het provinciale Streefbeeld openbaar vervoer binnen die
onderhandelingen.

- De wens van de staten om te komen tot experimenten op kleinschalig vervoer in
stad en platteland.
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- De nieuwe Wet personenvervoer stelt nieuwe, nog niet eerder gevolgde en goed
voor te bereiden formele trajecten.

- De rijksbijdrage voor de exploitatie op basis van de meerjarenafspraak met het Rijk
is dit jaar voor de eerste keer geldig.

- De wettelijk vereiste communicatie met de belanghebbenden (consumenten,
gemeenten) en inhoudelijk gewenste intensieve samenwerking tussen de
vervoerder, gemeenten en provincie zal dit jaar vorm dienen te krijgen.

Hiermee is de complexiteit van de voorbereiding van de besluitvorming rond de
concessieverlening op de korte termijn kortheidshalve geschetst.
De verdere uitvoering is dit jaar als volgt aangepakt. In januari/februari zijn de prin-
cipekeuzes voor de indelingen van de concessies samen met de buurprovincies
verkend. Gelijktijdig zijn direct weer voorzichtige gesprekken met ARRIVA gestart. In
maart is de samenwerking met ARRIVA sterk geïntensiveerd om inhoudelijke en
financiële overeenstemming te krijgen over de invulling van een concessie. Er stonden
drie doelen voor ogen: de lagere exploitatiesubsidie van het Rijk diende opgevangen te
worden, het vervoersbeleid conform ons Streefbeeld openbaar vervoer diende actiever
vorm te krijgen en de aanbestedingen dienen voorbereid te worden.
Per saldo vullen wij met deze acties, als regionale vervoerautoriteit, de ontwerpfunctie
van het openbaar vervoer nader in. Een functie die volgens de nieuwe Wet
personenvervoer zoveel mogelijk bij de vervoerder dient te liggen. Als voorbereiding
naar de aanbestedingen en eveneens gewenst door de vervoerder(s) geven wij deze
functie nu tijdelijk inhoudelijk actief vorm.

Dit heeft geleid tot een principeovereenstemming met ARRIVA die vervat is in de
bijgaande concessie. In deze concessie is een pakket van maatregelen vervat dat moet
leiden tot het bereiken van de hiervoor genoemde doelen. Dit pakket bevat de volgende
onderdelen.
1. De lagere subsidie van circa ƒ 3,7 miljoen in 2001 wordt opgevangen door het

schrappen en wijzigen van onrendabele lijnen. Een aantal bezuinigingen zal
ingrijpend zijn. Zo zal de stadsdienst Emmen van een 15/20 minuten dienst naar een
halfuurdienst gaan. De bezuinigingen betreffen structurele maatregelen (op
jaarbasis). Effectief wordt in 2001 voor het resterende jaar circa ƒ 2,1 miljoen
bezuinigd. Een nadere dekking van circa ƒ 1,7 miljoen blijft nodig.

2. Deze bezuinigingen zullen gepaard gaan met het versterken van diensten teneinde
meer reizigers, kaartverkoop en daarmee subsidie te generen. De ƒ 1,7 miljoen wordt
daarmee inverdiend. Dan wordt gedacht aan het onderbrengen van onder andere
parkeerbussen, schoolvervoer, bedrijfsvervoer en zogenaamde piekbussen in een
openbaarvervoervorm. Wanneer ƒ 0,7 miljoen aan extra kaartverkoop wordt verkocht
is dit doel, samen met de daarbijbehorende subsidie, reeds bereikt. Zo zal het
speciale (parkeer)vervoer op Koninginnedag circa ƒ 0,2 miljoen aan extra
kaartverkoop kunnen genereren.
Naast deze acties zal de stadsdienst Hoogeveen in stand kunnen blijven met een
overname van het stadsvervoer door het vervoerbedrijf MTI. De reorganisatie van het
stadsvervoer Assen zal in combinatie gaan met de invoering van een Agglo-
liner Assen-Groningen.
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3. Tevens is afgesproken dat naast de experimentele uitbreiding van MTI in
Hoogeveen/Meppel en plattelandsvervoer in Zuidwest-Drenthe, ARRIVA innovatief
vervoer in en rond Assen en Beilen opzet. Deze projecten worden noodzakelijk
geacht om ervaring op te doen voor een goede opzet van het bestek van de komende
aanbestedingen van het openbaar vervoer. Het ontwikkelen van een goed
vervoerconcept van het ontsluitend net - kleinschalig en kleinmazig vervoer op maat
op het platteland en in de stad - is daarbij het doel. De planning van de
aanbestedingen voor, in principe drie concessiegebieden in Drenthe, is hiermee ook
vastgelegd.

Voor de uitvoering van deze maatregelen is besloten tot een intensieve samenwerking
tussen de vervoerders (ARRIVA/MTI), de gemeenten (met name Assen,
Hoogeveen, Emmen en Meppel) en de provincie. Er ligt met deze concessie een grote
inspanningsverplichting voor alle betrokkenen om een en ander te realiseren.  Hiermee
krijgt de regiefunctie van de provincie op dit beleidsterrein expliciet vorm en inhoud. In dit
verband is eveneens afgesproken dat de provincie het initiatief neemt om de
reizigers/consumenten en direct betrokken chauffeurs met name bij de innovatieve
projecten nader te betrekken.

Deze voorstellen hangen zeer nauw samen met de personeelsproblematiek van
ARRIVA. Bezuinigen betekent personele reorganisatie. Overname van personeel door
MTI (experiment Hoogeveen/Meppel/Zuidwest-Drenthe) of door anderen door middel
van de voorgenomen aanbestedingen, verdient hierbij de nodige aandacht. Dit aspect
geeft een afbreukrisico voor met name de experimenten. Om dit risico zoveel mogelijk te
voorkomen, is met ARRIVA afgesproken zo zorgvuldig mogelijk de afspraken uit te
werken naar een gezamenlijk plan van aanpak.

De communicatie met de reizigers/consumenten dient nu volgens de nieuwe wet
uitgevoerd te worden. Het consumentenplatform is nog niet formeel in functie. Om de
consumenten op dit moment voldoende te betrekken bij de wijzigingen van de
dienstregelingen, wordt voorgesteld de vaststelling van de dienstregelingen in deze
concessieperiode als provinciale bevoegdheid te handhaven. Bezwaar en beroep bij de
provincie blijft, net als voorheen, mogelijk. Wanneer een concessie aanbesteed is, zal dit
niet meer het geval zijn. De vervoerder dient dan zelfstandig vorm te geven aan de
communicatie met de consument over de wijzigingen van de dienstregeling.
Met de gemeenten met stadsvervoer is hierover eveneens overleg gevoerd. De
onafwendbaarheid van de bezuinigingen wordt door de gemeenten erkend. Een actieve
aanpak voor verbetering wordt echter zeer noodzakelijk geacht. Afgesproken is dat de
samenwerking met deze gemeenten, samen met de vervoerders, sterk geïntensiveerd
zal worden.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over deze recente
beleidsuitvoering rond het openbaar vervoer.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

J.Th. Imholz, wnd. griffier A.L. ter Beek, voorzitter

Bijlage(n):
gm/coll.



Assen, 24 april 2001
Ons kenmerk 6.19/2001003792
Behandeld door de heer J.A. Salomé (0592) 365512
Onderwerp: Concessieverlening openbaar vervoer Drenthe

Gedeputeerde staten van Drenthe;

gelet op:

- de Wet personenvervoer 2000;
- het Besluit personenvervoer 2000;
- de Algemene wet bestuursrecht;
- het Programma van eisen voor het stads- en streekvervoer in Groningen en Drenthe,

vastgesteld door provinciale staten van Drenthe in februari 2000, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4,
kaart buslijnen Groningen en Drenthe streefbeeld 2004 en bijlage 4;

- de nota Ontwikkeling openbaar vervoer Drenthe 1997-2000, vastgesteld door provinciale staten
van Drenthe in maart 1998.

overwegende:

1. dat wij conform artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000 bevoegd orgaan zijn en thans
wensen over te gaan tot het gunnen van de concessie voor openbaar vervoer, zoals
beschreven in artikel 2 van de voorschriften en vervolgens de concessie wensen te verlenen
aan een vervoerder;

2. dat wij hebben geconstateerd dat de vervoerder beschikt over een vergunning in de zin van
artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000;

3. dat wij advies hebben gevraagd aan de consumentenorganisaties ingevolge artikel 27 van de
Wet personenvervoer;

4. dat wij mogelijk per 1 januari 2003 overgaan tot aanbesteden van onderdelen van de
beschreven concessie;

BESLUITEN:

Aan ARRIVA Personenvervoer Nederland BV te Heerenveen de navolgende concessie te verlenen in
de zin van artikel 19 van de Wet personenvervoer 2000.
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Concessiebeschikking openbaar vervoer ARRIVA

Artikel 1. Begripsbepalingen en bijlagen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

Concessie: Het recht om met uitsluiting van anderen openbaar ve rvoer
te verrichten in een bepaald gebied en/of een bepaald
vervoersproduct te leveren, gedurende een bepaald
tijdvak.

Concessiehouder: Vergunninghoudend vervoersbedrijf waaraan de concessie
is verleend.

Concessieverlener: Gedeputeerde staten van Drenthe dat bevoegd is tot het
verlenen van een concessie voor het verrichten van
openbaar vervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer
2000.

Dienstregeling: Voor eenieder kenbaar schema van reismogelijkheden
waarin zijn aangeduid de halteplaatsen waartussen en de
tijdstippen waarop openbaar vervoer wordt verricht.

Consumentenplatform Vertegenwoordiging van de consumentenorganisaties als
bedoeld in artikel 31 van de Wet personenvervoer 2000.

De bijlagen die deel uitmaken van de concessiebeschikking zijn de volgende.
Bijlage A Concessiegebied
Bijlage B Overzicht projectvoorstellen ter nadere uitwerking
Bijlage C Toelichting subsidieberekening
Bijlage D Toelichting op de toelevering van informatie door ARRIVA

Artikel 2. Werkingssfeer van de concessie

1. Onder concessiehouder wordt verstaan ARRIVA Personenvervoer Nederland BV,
Postbus 626, 8440 AP Heerenveen.

2. De concessiehouder staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Friesland, onder nummer 30124575.

3. De concessieverlener is gedeputeerde staten van Drenthe.
4. Het openbaar vervoer dient gedurende de concessieperiode te worden verricht in het

concessiegebied, zoals omschreven in bijlage A.
5. Zo spoedig mogelijk na in werking treden van deze concessie zal verder overleg worden

gevoerd met de concessieverleners van de aangrenzende gebieden over provincie- en/of
concessiegrensoverschrijdende lijnen. De concessieverlener zal de concessiehouder bij
eventuele afspraken betrekken.

6. Gedurende de concessieperiode worden projectvoorstellen tot uitvoering gebracht, zoals
omschreven in bijlage B.

Artikel 3. Werkingsduur van de concessie

1. De concessie werkt terug tot 1 januari 2001 en zal uiterlijk 31 december 2002 eindigen.
2. De concessieduur kan voor de gehele concessie of een gedeelte van de concessie door de

concessieverlener verlengd worden tot het tijdstip van aanbesteding, echter, uiterlijk tot
1 januari 2006.
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3. De uitkomsten van de in artikel 2, vijfde lid, genoemde overleg kunnen aanleiding zijn tot het
wijzigen van de onderhavige concessie.

4. De uitwerkingen van de in artikel 2, zesde lid, genoemde voorstellen kunnen aanleiding zijn tot
het wijzigen van de onderhavige concessie.

5. Gedurende de looptijd van de concessie kunnen zich zwaarwegende omstandigheden
voordoen die voor de concessieverlener aanleiding geven tot andere dan in het derde en vierde
lid genoemde wijzigingen of beëindigen van de concessie.

6. Over het voornemen tot wijziging of beëindiging van de concessie zal tijdig overleg worden
gevoerd met de concessiehouder.

Artikel 4. Verrichten van openbaar vervoer

1. De concessiehouder garandeert dat de kwaliteit van het door haar uitgevoerde openbaar
vervoer gedurende de concessieperiode minimaal gehandhaafd blijft op het niveau van het
moment tot het besluit van verlenen van de concessie door de concessieverlener.

2. Het gestelde in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van het Programma van eisen voor het stads- en
streekvervoer in Groningen en Drenthe, is als richtsnoer voor de concessiehouder bij
wijzigingen van dienstregeling van toepassing.

3. Onderdelen van deze kwaliteit zijn: de stiptheid van de uitvoering van de dienstregeling, de
reizigerswaardering, de informatievoorziening aan de reizigers en het materieel.

4. Concessiehouder en concessieverlener stellen gezamenlijk een plan van aanpak op voor de
monitoring van de uitvoering van in het derde lid bedoelde kwaliteit. Artikel 12, derde lid, is
overeenkomstig van toepassing.

5. Indien voor 1 november 2001 het genoemde plan van aanpak niet gereed is, kan de
concessieverlener een onafhankelijke derde aanwijzen die op basis van een door de
concessiehouder en de concessieverlener goed te keuren plan van aanpak de informatie inzake
de in het derde lid vermelde aspecten controleert. De kosten van dit onderzoek worden
gedragen door beide partijen tot een maximum van ƒ 25.000,-- (€ 11.344,51)1 per partij. De
concessiehouder dient zijn medewerking te verlenen aan de hier bedoelde controle.

6. De uitkomsten van bovengenoemde monitoring worden gepubliceerd in de regionale dag-/
weekbladen en kenbaar gemaakt aan het consumentenplatform. De kosten hiervan zijn voor
rekening van de concessieverlener.

7. De eerste meting zal moeten uitwijzen in hoeverre sprake is van handhaving van de minimale
kwaliteit, zoals bekend bij aanvang van de concessie. Het referentiepunt is de 0-meting, zoals
door Adviesbureau AGV in Groningen en Drenthe in het voorjaar van 2000 is uitgevoerd.

Artikel 5. Dienstregeling

1. Het openbaar vervoer wordt verricht volgens de door de concessieverlener vastgestelde
dienstregeling.

2. De concessieverlener kan op voorstel van de concessiehouder een wijziging van de
dienstregeling of een deel er van vaststellen.

3. De concessiehouder betrekt gedeputeerde staten tijdig bij de ontwikkeling en de voorbereiding
van wijzigingsvoorstellen als bedoeld in het tweede lid.

4. De concessieverlener vraagt het consumentenplatform tijdig om advies met betrekking tot
wijzigingsvoorstellen als bedoeld in het tweede lid.

5. Indien van toepassing treedt de concessieverlener tijdig in overleg met de aangrenzende
provincies met betrekking tot de wijzigingsvoorstellen van het openbaar vervoer.

                                                
1

Het in dit schrijven opgenomen bedrag in euro's is bedoeld als gewenningsinformatie. Hieraan kunnen geen rechten
ontleend worden.
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6. Ten minste twee weken voor de datum van ingang van de gewijzigde dienstregeling neemt de
concessieverlener een beslissing over de vaststelling hiervan. De concessieverlener maakt de
vaststelling, de datum van ingang en de geldigheidsduur in het Provinciaal blad en in regionale
dag- en weekbladen bekend.

7. De concessiehouder draagt zorg voor de communicatie naar de burger inzake het ingaan van
een gewijzigde dienstregeling. De concessiehouder draagt er zorg voor dat deze dienstregeling
uiterlijk één week voor de ingangsdatum algemeen verkrijgbaar is.

8. Ten behoeve van de behandeling van bezwaarschriften, ingediend tegen de vaststelling van
vorengenoemde dienstregeling, vraagt de concessieverlener de concessiehouder om advies.

9. Aanpassing van de dienstregeling en de uitvoering daarvan door de concessiehouder naar
aanleiding van een gegrond verklaard bezwaar geschiedt binnen de bestaande
openbaarvervoersbudgetten (taakstellende/gerealiseerde opbrengst + daarbijbehorende
subsidie, zie bijlage C).

10. Indien de concessieverlener de voorgestelde dienstregeling geheel of gedeeltelijk niet vaststelt,
wordt de concessiehouder in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijke termijn een
alternatief voorstel in te dienen.

Artikel 6. Consumentenorganisaties

1. De concessiehouder biedt ten minste het Consumentenplatform openbaar vervoer de
gelegenheid advies aan hem uit te brengen alvorens hij maatregelen neemt met betrekking tot
ten minste die onderwerpen die in artikel 31 van de Wet personenvervoer 2000 en artikel 33
van het besluit Wet personenvervoer worden genoemd.

2. Voordat advies wordt uitgebracht, wordt het Consumentenplatform openbaar vervoer in de
gelegenheid gesteld met hem overleg te voeren.

3. De concessiehouder heeft de plicht de in het eerste lid bedoelde adviezen te betrekken bij de
uitvoering van de concessie en dient het Consumentenplatform openbaar vervoer en de
concessieve rlener te informeren over de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden.

4. Indien de concessiehouder een advies niet overneemt, dient hij zulks deugdelijk te motiveren.
5. De concessiehouder informeert het Consumentenplatform openbaar vervoer ten minste over de

in artikel 32 van de Wet personenvervoer 2000 genoemde onderwerpen.

Artikel 7. Eisen aan toegankelijkheid

1. Teneinde een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor reizigers te bereiken en in
stand te houden, dient de concessiehouder bij investeringen in nieuw materieel rekening te
houden met de toegankelijkheid voor reizigers met een handicap en ouderen.

2. Het gestelde in hoofdstuk 4 van het Programma van eisen voor het stads- en streekvervoer in
Groningen en Drenthe, is als richtsnoer voor de concessiehouder van toepassing.

3. De concessiehouder stelt een overzicht van het type materieel in relatie tot de toegankelijkheid,
zoals dit aanwezig was of werd gebruikt in Drenthe per 1 januari 2001 aan de concessieverlener
ter beschikking.

4. Verbeteringsvoorstellen worden beoordeeld volgens de criteria die door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat inzake de toegankelijkheid worden gebruikt.
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Artikel 8. Waarborgen ten behoeve van sociale veiligheid

1. Ten einde een verantwoord veiligheidsniveau voor reizigers en personeel te bereiken en in
stand te houden, dient de concessiehouder bij beslissingen rekening te houden met de sociale
veiligheid van personeel en reizigers in en om het materieel.

2. Het gestelde in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van het Programma van eisen voor het stads- en
streekvervoer in Groningen en Drenthe, is als richtsnoer voor de concessiehouder van
toepassing.

3. De concessiehouder stelt mede hiervoor een plan op overeenkomstig artikel 11, negende lid.
4. Verbeteringsvoorstellen worden beoordeeld conform de door het Ministerie van Verkeer en

Waterstaat aangegeven criteria.

Artikel 9. Informatieverstrekking

1. Gedurende de uitvoering van de concessie dient de concessiehouder de genoemde informatie
in bijlage 4 van het Programma van eisen voor het stads- en streekvervoer in Groningen en
Drenthe en in de Wet personenvervoer te overleggen aan de concessieverlener. In
bijlage D is aangegeven welke informatie op welk tijdstip aangeleverd dient te worden.

2. De concessiehouder zal de concessieverlener steeds gevraagd en ongevraagd tijdig informeren
over de door hem gesignaleerde knelpunten in de uitvoering van de concessie.

3. De concessieverlener zal de concessiehouder tijdig informeren over stremmingen op de door
haar beheerde wegen en betrekken bij oplossingen voor een zo goed mogelijke doorstroming
van het openbaar vervoer.

Artikel 10. Tarieven

1. De tarieven waaronder de concessiehouder de reizigers vervoert alsmede de door de
concessiehouder te gebruiken vervoersbewijzen zijn conform de Regeling vaststelling tarieven
en modellen van vervoersbewijzen.

2. De concessiehouder kan voorstellen doen aan de concessieverlener voor nieuwe tarieven.
3. De concessieverlener maakt de wijziging van tarieven en vervoersbewijzen bekend conform het

gestelde in de Algemene wet bestuursrecht.
4. De concessiehouder maakt de wijziging van tarieven en vervoersbewijzen tijdig bekend onder

de reizigers.

Artikel 11. Subsidieverlening en financiële verantwoording

1. De concessiehouder heeft op basis van de geleverde prestatie en gerealiseerde
vervoersopbrengsten recht op een exploitatiesubsidie.

2. Indien aantoonbaar minder dienstregelingsuren wordt geleverd volgens de vastgestelde
dienstregeling is afgesproken, kan navenant een korting worden toegepast op de subsidie.

3. De exploitatiesubsidie wordt verleend voor 1 maart van het desbetreffende jaar en wordt
ambtshalve vastgesteld voor 1 september van het volgende jaar.

4. Bij de verlening en vaststelling van de subsidie zal de berekeningssystematiek conform het
bepaalde in de Wet en Besluit personenvervoer, de regeling en de gewijzigde Regeling
rijksbijdrage openbaar vervoer, de Regeling experiment meerjarenafspraken openbaar vervoer
2000 en de Bestuursovereenkomst inzake meerjarenafspraken met betrekking tot het stads- en
streekvervoer tussen de minister van verkeer en waterstaat en de provincies Drenthe en
Groningen en de gemeente Groningen worden gehanteerd.
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5. Voor het jaar 2001 wordt aan de concessiehouder een subsidie verleend ten bedrage van
ƒ 33.555.000,-- (€ 15.226.595,--). Voor de toelichting op de berekening van dit bedrag wordt
verwezen naar bijlage C. Bij wijziging van de concessie zal dit bedrag navenant aangepast
worden. Zie hiervoor ook bijlage B, actiepunt 25.

6. Dit bedrag is berekend op basis van de taakstellende opbrengsten volgens opgave van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het in het jaar 2001 van toepassing zijnde
bekostigingssysteem. De subsidie zal worden vastgesteld op basis van de gerealiseerde
vervoersopbrengsten over het desbetreffende jaar.

7. Indien bij de vaststelling van de subsidie sprake is van een hogere subsidie dan de in het vijfde
lid genoemd subsidiebedrag, komt 50% hiervan ter beschikking van de concessiehouder ter
afdekking van openstaande tekorten conform bijlage B en komt 50% ter beschikking van de
concessieverlener. De concessieverlener zal dit besteden aan openstaande tekorten conform
bijlage B of andere exploitatiedoelen uit te voeren door de concessiehouder, die door de
concessieverlener nader in overleg met de concessiehouder worden bepaald.

8. Indien bij de vaststelling van de subsidie sprake is van een lagere subsidie dan de in het vijfde
lid genoemde subsidiebedrag, worden nadere afspraken gemaakt tussen de concessieverlener
en de concessiehouder over het bijstellen van de dienstverlening conform de genoemde
afspraken in bijlage B.

9. In het hiervoor genoemde subsidiebedrag 2001 zitten twee geoormerkte posten opgesloten, te
weten een bijdrage voor toegankelijkheid ad ƒ 314.000,-- (€ 142.486,--) en een bijdrage voor
projecten in het kader van sociale veiligheid ad ƒ 180.000,-- (€ 81.680,--). Om voor deze
bedragen in aanmerking te komen, dient de concessiehouder bij ons voor 1 december 2001
kenbaar gemaakt te hebben door middel van een accountantsverklaring in te dienen waaruit
blijkt dat deze bedragen zijn besteed overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

10. Op verzoek van de concessieverlener dient de concessiehouder nadere gegevens te
verstrekken die noodzakelijk zijn voor het maken van onder andere berekeningen van het
gebruik, de kosten en de opbrengsten van het openbaar vervoer, zoals in artikelen 67 en 68 van
de Wet personenvervoer 2000 staat vermeld (zie ook bijlage D).

11. De subsidie zal, bij voorschot, worden verleend in maandelijkse termijnen, elk ter hoogte van
een dertiende van de verleende bijdrage, waarbij in de maand april twee termijnbedragen
worden betaald.

Artikel 12. Bonus-Malusregeling

1. Bij gegronde klachten die geregistreerd worden door de "Klachtenlijn vervoer Groningen en
Drenthe" kan de concessieverlener de concessiehouder een malus opleggen van ƒ 250,--
(€ 113,25) per klacht.

2. Het niet binnen een maand na afloop van het kwartaal aanleveren van de
kaartverkoopgegevens van het laatste halfjaar ten behoeve van de landelijke berekening van de
kaartopbrengst en de subsidie door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat  levert een
navenant latere uitbetaling van de vastgestelde subsidie.

3. Ten behoeve van een bonus-malus voor de kwaliteit van de uitvoering door de concessiehouder
ten aanzien van metingen van de klantentevredenheid, stiptheid en vertragingen wordt in
overleg tussen concessiehouder en concessieverlener nadere afspraken gemaakt ter uitvoering
in 2002.
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Artikel 13. Aansprakelijkheid

De concessiehouder vrijwaart de concessieverlener voor aanspraken van reizigers of derden die
voortvloeien uit de aansprakelijkheid van de concessiehouder.

Artikel 14. Overige bepalingen

1. De concessieverlener zal bij de uitwerking van bijlage B, waarbij mogelijk sprake is van tijdelijk
of definitief overdracht van personeel van de concessiehouder naar een nieuwe
concessiehouder, er nadrukkelijk op toezien dat de wettelijke vastgelegde bepalingen voor de
rechten van dit personeel door de desbetreffende concessiehouders worden gevolgd.

2. Om te bereiken dat het gehele pakket van maatregelen uit bijlage B wordt uitgevoerd spreken
de concessiehouder en concessieverlener af dat hun beider inspanningen periodiek worden
geëvalueerd. De eerste evaluatie zal afgerond dienen te zijn voor 1 december 2001. Met name
de nog te ontwikkelen, gezamenlijke inspanningen voor maatregelen 12 tot en met 25 zijn
hierbij van belang.

Assen, 24 april 2001

Gedeputeerde staten voornoemd,

J.Th. Imholz, wnd. griffier A.L. ter Beek, voorzitter

gm/coll.



Bijlage A

Overzicht van buslijnen/of delen daarvan die per 1 juli 2001 door ARRIVA in Drenthe worden
gereden. Het geheel van deze lijnen vormt de concessie aan de concessiehouder.
Mutaties op deze lijst zullen totstandkomen door wijzigingen van de vastgestelde dienstregeling op
basis van bijlage B en op basis van afspraken met de concessiehouder en naburige
concessieverleners omtrent de toedeling van grensoverschrijdende lijnen.

Lijnoverzicht uit:
“Overzicht Lijnen per Rijksbijdragegerechtigde/BNasiselemtn Situatie November 2000”(versie F-1)
(R20010006\13695000)

Uitgebracht door het NEA d.d. maart 2001-04-13
aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer.

De hierna volgende overzichtslijsten zijn niet digitaal beschikbaar, maar op te vragen.



Bijlage B

Overzicht maatregelen c.q. projecten onderdeel uitmakend van concessie ARRIVA d.d. 24
april 2001

Omschrijving efficiëntie maatregelen Invoeringsdatum Actie

1a Stadsdienst Emmen: huidige 20- en 15-minutendiensten gaan naar 30-
minutendienst (overeenkomstig zomer).

27 mei 2001 A

1b Integratie lijn 3 met lijn 77. 1 juli 2001 A
2 Stadsdienst Assen: een 60-minutendienst naar Pitteloo en Baggelhuizen

(nu 30 minuten).
1 juli 2001 A

2a Verder: netintegratie streek/stad/vraagafhankelijk invoeren.
- Pitteloo zoveel mogelijk bedienen met 83/16/116, later aangevuld 

met stadstaxi.
- Baggelhuizen geen lijndienst, maar stadstaxi.
- Vredeveld taxi omzetten in stadstaxi
- Marsdijk blijven ontsluiten met een stadslijn, omlooptijd naar 

30 minuten.
- Uitbreiding experiment ontsluitend net conform MTI-opzet voor

Assen intern en extern (Dorpen rond Assen) uit te voeren door 
ARRIVA.

- Invoeren Aggloliner Assen-Groningen: lijn 55 vervalt/lijn 151 
lagere frequentie.

1 januari 2002

1 januari 2002

1 maart 2002

A

A
A
A
A/P

A/P

3 Lijn 20 buiten de spits inkorten tot Smilde met aansluiting op lijn 16/116
(16/116 in regelmatige frequentie aanpassen).

1 juli 2001 A

4 Assen-Oosterwolde (16/116/84), samenhang Fryslân, voor Drenthe
minder DRU's.

1 juli 2001 A

5 Lijn 27 en 59 op zondag naar 1 x per 2 uur in plaats van 1 x per uur. 1 juli 2001 A
6 Gewijzigde opzet relatie Emmen-Zweeloo-Hoogeveen/Westerbork en

Assen, waarbij frequentie op traject Emmen-Zweeloo ongewijzigd blijft,
maar frequentie vanaf Zweeloo naar Hoogeveen daalt.
Lijn 127 zal ook in de korte vakanties gaan rijden (dit laatste geeft extra
kosten in plaats van lagere kosten).

1 juli 2001 A

7 Lijn 300 non-stop niet in de kerstvakantie. 1 juli 2001 A
8 Diverse 30-minutendiensten op momenten waar het qua

reizigersaantallen acceptabel is te reduceren naar 60-minutendiensten.
1 juli 2001 A

9 Op maandag 24 december en maandag 31 december (vakantie) rijden
als op zaterdag.
Dit onder voorwaarden dat de provincie Groningen en Fryslân eveneens
met deze maatregelen akkoord gaan.

1 juli 2001 A

10 Lijn 47 op zaterdag (vraagafhankelijk) naar 1 x per 2 uur, was 1 x per uur. 1 juli 2001 A

Verbeteringsmaatregelen/experimenten Invoeringsdatum actor
11 Assen: innovatieproject ontsluitend net voor Assen intern en extern

(dorpen rond Assen) uit te voeren door ARRIVA (zie ook 2a).
1 januari 2002 A/P

12 Beilen en omgeving. Lijn 35/37 via aanvullende contracten, in combinatie
met Taxi Plussystemen. Dit is een uitbreiding van een innovatieproject
ontsluitend net nummer 11 uit te voeren door ARRIVA.

1 januari 2002 A/P
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13 Hoogeveen. In kader van uitbreiding huidige MTI-experiment ontsluitend
net, het gehele stadsvervoer naar MTI.
Het is tevens een mogelijkheid om ervaring op te doen met overdracht
van personeel ARRIVA, onder voor het personeel veilige condities,
volgens de huidige wettelijke regels.

1 januari 2002
of zoveel eerder

A/P/MTI

14 Meppel-stadsvervoer door MTI uit te voeren, indien qua beschikbare
subsidie mogelijk is.

1 januari 2002
of zoveel eerder

A/P/MTI

15 Meppel en omgeving: lijnen 41, 47 en deel 46. In kader van uitbreiding
experiment ontsluitend net en in kader van kostenreductie ARRIVA het
vervoer naar MTI.
Maatregel 13, 14 en 15 als één project opzetten als experiment
ontsluitend net, uit te voeren door MTI.
Het is tevens een mogelijkheid om ervaring op te doen met overdracht
van personeel ARRIVA, onder voor het personeel veilige condities,
volgens de huidige wettelijke regels.
Looptijd experiment maximaal tot 1 januari 2004.

1 januari 2002 of
zoveel eerder

A/P/MTI

16 Opzet 3-lagennet (Basisnet/Winternet /Zomernet) verder uitwerken.
Basisnet is het uitgangspunt, in de winter plussen (kortere periode dan
nu) en in de zomer minnen, overige vakanties is basisnet. Van de mei tot
herfstvakantie zullen de frequenties lager zijn.

In loop 2002
gereed zijn

A

17 Aanvullende contracten voor specifieke vervoer binnen het openbaar
vervoer te brengen van scholierenlijnen, werkgemeenschappen en
andere vo rmen van groepsvervoer.

Eind 2001 eerste
voorstellen
uitgevoerd

A/P

18 Projecten Daluurtarieven voor onder andere de Aggloliner Idem 17 A/P
19 Opzet recreatieve vervoerlijnen (Attractielijnen). Idem 17 A/P
20 Voorstellen extra kaartverkoop ten behoeve van vervoersmanagement en

stimulering van OV-gebruik bij overheden, bedrijven e.d. realiseren.
Idem 17 A/P

21 Infrastructuur. Maatregelen voorbereiden ter ondersteuning van
dergelijke haltes, busbaan en VRI.

1 januari 2002 of
zoveel eerder

P

22 Aanbesteding concessie Emmen/Coevorden (gebied Zuidoost-
Drenthe).
(Per 1 januari 2003 is het CVV-project Emmen/Coevorden afgelopen.)
Gunning per medio 2002.

1 januari 2003 P

23 Aanbesteding concessie Zuidwest-Drenthe, mogelijk in samenwerking
met provincie Overijssel. Gunning per medio 2003.

1 januari 2004 P

24 Aanbesteding concessie Noord-Drenthe in samenwerking met de
gemeente en de provincie Groningen. Gunning in 2004.

1 januari 2005 P

25 Project Voorbereiding aanbesteding concessies. Met de vervoerders in
Drenthe wordt alle benodigde informatie over relevante zaken die
toegedeeld moeten worden aan de concessies volgens punten 22, 23 en
24, zoals lijnen en bijbehorende opbrengst en subsidie

1 januari 2002
1 januari 2003
1 januari 2004

A/P/
derden

Opmerkingen
- De in de actiekolom gehanteerde A staat voor ARRIVA, de P voor Provincie Drenthe en MTI

staat voor Vervoerbedrijf MTI.
- De onder 12 tot en met 15 en 22 tot en met 24 genoemde projecten zijn maatregelen die

bedoeld zijn om het gewenste beleid (streefbeeld OV en PvE) meer vorm te geven in
experimentele sfeer ten aanzien van de netopbouw (verbindend/ontsluitend net), de
benadering van de reizigers door de vervoerder (ontsluitend net benadering) en de
benadering van de markt van vervoerders (aanbesteding).

- De onder 16 tot en met 20 genoemde maatregelen zijn bedoeld om in 2001 extra
opbrengsten en suppletie te genereren. Voor 2001 bestaat er nog een financieel gat van
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- ƒ 1.742.000,-- (€ 790.485,14)1 dat hiermee gedekt moet worden. Bedoeling is maatregelen te
nemen die meer kaartverkoop en daarmee ook meer subsidie voor 2001 genereren. Als dit
onvoldoende effect sorteert, kan ARRIVA, in overleg met de provincie, aanvullende
maatregelen invoeren. Als dit niet in 2001 lukt dan kunnen de maatregelen ook in 2002
worden genomen.

                                                
1

Het in dit schrijven opgenomen bedrag in euro's is bedoeld als gewenningsinformatie. Hieraan kunnen geen rechten
ontleend worden.



Bijlage C

Toelichting subsidieberekening 2001/2002 ARRIVA Drenthe

De bedragen zijn inclusief streekvervoer Drenthe en het stadsvervoer van Assen, Hoogeveen en
Emmen. Bij overdracht van het huidige streekvervoer en stadsvervoer in deze jaren (conform de
afspraken in bijlage b) aan een andere vervoerder worden de daarbijbehorende subsidies
overeenkomstig verrekend.

Nr Jaar 2001 2002
Subsidieverlening
op basis van
taakstellende
opbrengst 2001

Subsidievaststelling
op basis van
gerealiseerde
opbrengst 2001 te
verrekenen in 2002

Subsidieverlening
op basis van
taakstellende
opbrengst 2002

Subsidievaststellin
g op basis van
gerealiseerde
opbrengst 2002 te
verrekenen in
2003

A Opbrengst volgens
opgave van de
Productgroep
Verkeer en Vervoer
(inclusief de prijs-
index)

ƒ 17.439.000,--
(€ 7.913.473,19)1

p.m. p.m. p.m.

B Suppletiefactor 1,4159 1,4159 1,393 1,393
C Suppletie 1: C=

A x B
Vervoersafhankelijk
e bijdrage

ƒ 24.691.000,--
(€ 11.204.287,32)

p.m. p.m. p.m.

D Suppletie 2
Vervoersonafhankeli
jk bijdrage

ƒ 8.864.000,--
(€ 4.022.307,84)

ƒ 8.864.000,--
(€ 4.022.307,84)

ƒ 8.721.000,--
(€ 3.957.417,26)
(indicatie)

ƒ 8.721.000,--
(€ 3.957.417,26)
(indicatie)

E Totale subsidie ƒ 33.555.000,--
(€ 15.226.595,15)

p.m. p.m. p.m.

F Bijdrage
toegankelijkheid

ƒ 314.000,--
(€ 142.486,99)

ƒ 314.000,--
(€ 142.486,99)

p.m. p.m.

G Bijdrage sociale
veiligheid

ƒ 180.000,--
(€ 81.680,44)

ƒ 180.000,--
(€ 81.680,44)

p.m. p.m.

H Subsidie bij
aanvang
subsidiejaar
H = E-F-G

ƒ 33.061.000,--
(€ 15.002.427,72)

n.v.t. p.m. n.v.t.

I Subsidie bij
aanvang
subsidiejaar per
maand
I = H / 13

ƒ 2.543.000,--
(€ 1.153.963,09)

n.v.t. p.m. n.v.t.

                                                
1

Het in dit schrijven opgenomen bedrag in euro's is bedoeld als gewenningsinformatie. Hieraan kunnen geen rechten
ontleend worden.



Bijlage D

Toelichting op aanlevering gegevens door concessiehouder

A. Gegevens kaartopbrengst

Ten behoeve van een goede voortgang van toekenning van de subsidie is het noodzakelijk dat het
Rijk tijdig de gegevens ontvangt van de concessiehouder over de kaartopbrengst. Het Rijk kan dan
de toe te kennen subsidie eveneens tijdig berekenen.
Een zo snel mogelijke opgave na elk kwartaal kan de toekenning van de subsidie versnellen.

B. Verantwoording besteding exploitatiesubsidie

De concessiehouder geeft elk jaar voor 1 september een accountantverklaring af over de besteding
van de subsidie aan de concessieverlener. Dit dient volgens de regels van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat te geschieden (de zogenaamde URS-staten of de vervangende regeling daartoe).
Deze verklaring wordt gebruikt door de concessieverlener om verantwoording bij het ministerie af te
kunnen leggen over deze doeluitkering.

C. Exploitatiegegevens

De concessiehouder verstrekt de concessieverlener informatie die nodig is voor:
- de uitvoering van en beheer van deze concessie;
- een bestek van het vervoer per concessiegebied op te stellen teneinde een openbare

aanbesteding conform de Wet personenvervoer uit te kunnen voeren.

Vooralsnog wordt daartoe de bijlage 4 van het Programma van eisen stad- en streekvervoer
Groningen en Drenthe voor gebruikt. Landelijk wordt een informatieprofiel voorbereid.


