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Onderwerp: Verlenging OV-concessie Groningen-Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft besloten de con-

cessie met vervoerder Qbuzz (de GD-concessie) met 2 jaar, tot einde dienstregeling

2017,|e verlengen. Met deze brief informeren wij u nader over dit besluit.

Binnen de aan Qbuzz verleende concessie bestaat de mogelijkheid om aan de hand

van beleidsmatige en/of vervoerkundige overwegingen of ontwikkelingen de conces-
sieduur geheel of gedeeltelijk te verlengen met een periode van maximaal 24 maan-

den. Voorwaarde hierbij is dat het OV-bureau heeft vastgesteld dat de concessiehou-
der in de voorgaande periode kwalitatief goede prestaties heeft geleverd.

Naar het oordeel van het OV-bureau heeft Qbuzz sinds de start van de concessie in
2009 kwalitatief goede prestaties geleverd. Qbuzz. is een goed opererende opdracht-
nemer met een ingeregelde organisatie op alle aspecten van het productieproces

(denk aan dienstregeling, punctualiteit, kwaliteit voertuigen, reisinformatie). De uitvoe-

ringskwaliteit wordt ook door de reizigers hoog gewaardeerd. De GD-concessie werd

in 2010 beoordeeld met een 7,6 en in 2O11 met een 7,5. Dit zijn in Nederland hoge

scores. Daarnaast blijkt Qbuzz een goede samenwerkingspartner, zowel voor het OV-

bureau als ook voor relevante stakeholders in het gebied.

De keuze nu een verlenging te overwegen is mede ingegeven door de noodzaak nu te
gaan starten met de voorbereiding van een nieuwe concessie per december 2015.

Dat is een omvangrijke inspanning voor het OV-bureau, die een periode van ca. 3 jaar

in beslag neemt. Door te verlengen kan de inspanning de komende 2 jaar gericht blij-

ven op een verdere ontwikkeling, samen met Qbuzz, van de huidige concessie.
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De verlenging van de GD-concessie geeft het OV-bureau de mogelijkheid om vast te

houden aan de bestaande goede uitvoeringskwaliteit van het busvervoer. Daarnaast
geeft deze verlenging in de tijd meer ruimte om de kansen te benutten die de conces-
sie biedt om gezamenlijke ontwikkelingen te realiseren, teneinde het busvervoer in het
gebied stapsgewijs te optimaliseren en in te spelen op de aanwezige vervoervraag-
stukken. Ook worden met de verlenging financiële onzekerheden voor het OV-bureau

in 2016 en 201 7 beperkt, omdat een nieuwe aanbesteding financiële onzekerheden

met zich meebrengt.

ln het gebied Groningen Drenthe zijn nog 7 andere, kleinere busconcessies. Over
deze concessies beraadt het dagelijks bestuur van het OV-bureau zich om te zien of
ook hier een verlenging voor de hand ligt.

Ons college onderschrijft het oordeel van het OV-bureau Groningen Drenthe dat het

besluit tot verlenging van de GD-concessie met 2 jaar bijdraagt aan het zoveel moge-

lijk in stand houden en waar mogelijk verder uitbouwen van de huidige, goede kwaliteit
van het busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe.

Mocht dit besluit nog verdere vragen bij u oproepen, dan zijn wij bereid u over de be-
weegredenen van dit besluit nog nader te informeren.

Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend, \

gedeputeerde staten

voorzitter

coll.

\


