
 
Aan: 
de voorzitter en leden van 
provinciale staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 10 maart 2005 
Ons kenmerk 10/4.5/2005002298 
Behandeld door de heer G.H. Veringa (0592) 36 55 03 
Onderwerp: Aanbesteding openbaar vervoer in Zuidwest-Drenthe/Noordoost-
Overijssel 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Door middel van deze brief willen wij u informeren over de uitkomst van de aanbeste-
ding van de openbaarvervoerconcessie Zuidwest-Drenthe/Noordoost-Overijssel. 
 
In oktober 2000 hebben de provincies Drenthe en Groningen en de gemeente  
Groningen een meerjarenovereenkomst gesloten met het Rijk over de bekostiging van 
het stads- en streekvervoer. Hierbij is onder meer afgesproken dat het busvervoer dat 
onder de verantwoordelijkheid van de genoemde overheden valt, uiterlijk per 1 januari 
2005 geheel overeenkomstig de Wet personenvervoer 2000 zal zijn aanbesteed. 
 
Met de aanbesteding in december 2003 van het GGD-gebied is een eerste stap gezet 
om aan de meerjarenafspraken tegemoet te komen. Het verbindende netwerk van 
Drenthe en het ontsluitend netwerk Noord-Drenthe zijn in deze GGD-concessie opge-
nomen en daarmee aanbesteed. In juli 2004 is het ontsluitende netwerk Zuidoost-
Drenthe gegund. De laatste aan te besteden concessie is het ontsluitende netwerk in 
Zuidwest-Drenthe die vanwege de vervoerkundige samenhang samen met de con-
cessie Noordoost-Overijssel wordt aanbesteed. Met de gunning van de concessie 
Zuidwest-Drenthe/Noordoost-Overijssel is het gehele openbaar vervoer in Drenthe 
aanbesteed. 
 
Aanbestedingsprocedure 
Voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuidwest-Drenthe/Noordoost-
Overijssel is een concept-Programma van eisen (PVE) opgesteld. Dit concept-PVE is 
op 14 september 2004 door gedeputeerde staten van Drenthe en Overijssel vastge-
steld en vrijgegeven voor de inspraak. 



 2

Met een persbericht en advertenties in dagbladen is mededeling gedaan van de vast-
stelling van het concept-PVE en van de mogelijkheid tot het geven van reacties. Voor 
belangstellenden is het concept-PVE op de provinciehuizen te Assen en Zwolle ver-
krijgbaar gesteld. De inspraakreacties konden tot 8 oktober 2004 worden ingediend. 
Er is een zestal reacties vanuit Drenthe binnengekomen, waaronder het advies van 
het Consumentenplatform Drenthe dat op 7 oktober 2004 is gehoord. Het concept-
PVE is bovendien op 11 oktober 2004 besproken in de Statencommissie Ruimte,  
Infrastructuur en Mobiliteit. Alle binnengekomen reacties zijn verwerkt in een Nota van 
reactie en commentaar. Het concept-PVE is vervolgens aangepast op basis van de 
ingekomen reacties. De Nota van reactie en commentaar, het definitieve PVE en het 
daaruit volgende bestek zijn vervolgens op 2 november 2004 vastgesteld. Aansluitend 
is van de openbare aanbesteding mededeling gedaan in het Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen van 6 november 2004, EG-aanbesteding, nummer 
2004/S 236-203255. 
 
Op 9 februari 2005 zijn drie aanbiedingen overgelegd door: 
- Arriva Personenvervoer Nederland BV; 
- BBA Personenvervoer NV; 
- Connexxion Openbaar Vervoer NV. 
 
De colleges hebben op 8 februari 2005 het beoordelingsprotocol vastgesteld, waarin 
is beschreven op welke wijze de inschrijvers en hun offertes worden beoordeeld. Te-
vens is een beoordelingscommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van 
de provincies Overijssel en Drenthe.  
 
De beoordelingscommissie heeft de inschrijvers en de offertes beoordeeld aan de 
hand van de eisen en gunningscriteria met de bijbehorende wegingsfactoren als ge-
steld in het aanbestedingsdocument en met inachtneming van het beoordelingsproto-
col. De beoordeling is doorlopen in vier stappen: 
1. toetsing van de inschrijver aan de uitsluitingscriteria; 
2. toetsing van de inschrijver aan de selectiecriteria; 
3. toetsing van de inschrijving aan het bestek; 
4. beoordeling van de inschrijving op de gunningscriteria: 

a. prijs; 
b. kwaliteit. 

 
De onderliggende stukken worden voor u vertrouwelijk ter inzage gelegd. 
 
Resultaat aanbesteding 
Uit de beoordeling van de offertes is gebleken dat de economisch meest voordelige 
aanbieding is gedaan door Connexxion. De concessie Zuidwest-Drenthe/Noordoost-
Overijssel en de concessie stadsdienst Zwolle zijn in dezelfde procedure aanbesteed. 
Het bestek heeft daarom uitdrukkelijk opening geboden voor het doen van een combi-
natiebod c.q. combinatieprijs in het geval een inschrijver voor zowel de stadsdienst 
Zwolle als Zuidwest-Drenthe/Noordoost-Overijssel inschrijft. Connexxion heeft van de 
mogelijkheid gebruikgemaakt om bij haar dubbele inschrijving aan te geven wat er 
verandert wanneer zij beide concessies gegund zou krijgen. De andere inschrijvers 
hebben dat bij hun combinatieaanbod niet gedaan. 
 
Connexxion heeft ruim 113.000 dienstregelingsuren voor de concessie Zuidwest-
Drenthe/Noordoost-Overijssel geboden. Dit is ruim 20% meer dan het huidige voor-
zieningenniveau. Bovendien heeft Connexxion een prijs geboden van € 3.842.000,--.  
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Gelet op het vooraf vastgestelde beschikbare budget betekent dit dat de provincies 
Drenthe en Overijssel financieel een positief aanbestedingsresultaat hebben behaald. 
 
Evenals in de concessie Zuidoost-Drenthe wordt van de vervoerder verlangd dat hij 
gedurende de concessie op basis van de vraag projecten ontwikkelt in samenspraak 
met de samenleving. Een deel van het positieve aanbestedingsresultaat kan worden 
gebruikt om potentieel goede projecten een financiële stimulans te geven. Tevens kan 
een deel van de aanbestedingswinst worden gebruikt ter verlichting van de rijksbezui-
nigingen die in januari 2005 zijn doorgevoerd. 
 
Naast het positieve financiële resultaat zal ook een kwaliteitsverbetering van het 
openbaar vervoer worden gerealiseerd. Deze verbeteringen betreffen met name de 
volgende onderwerpen. 
 
Vervoerkundig 
Connexxion biedt 20% meer vervoer in het concessiegebied. Aansluitingen en  
patroontijden zijn sterk verbeterd en tevens zijn in de spitsuren op de drukste trajecten 
extra ritten ingevoegd. De stadsdiensten Hoogeveen en Meppel zijn nu sterk geïnte-
greerd met de binnenkomende en uitgaande streeklijnen, zodat meer reismogelijkhe-
den ontstaan. Gelet op het extreem lage gebruik van de stadsdiensten op zondagen, 
zal er op deze dagen geen openbaar vervoer rijden. Wel zal in overleg met de samen-
leving worden bekeken welke specifieke vraag er op de zondag is en op welke wijze 
hier invulling aan kan worden gegeven. Tevens wordt ingespeeld op de bediening van 
de nieuwe wijk De Erflanden in Hoogeveen. Het flexibele halteringssysteem blijft in 
stand. Gelet op de positieve ervaringen van MTI/BBA en het feit dat de inwoners van 
Hoogeveen en Meppel aan het systeem gewoon zijn geraakt, wil Connexxion deze 
service behouden en verder uitbouwen. Als eerste stap stelt zij de inwoners de mobie-
le busstop ter beschikking. Dit is een apparaatje waarmee reizigers ook in het donker 
op iedere gewenste plek aan de chauffeur kenbaar kunnen maken dat ze mee willen. 
Hiermee wordt tevens ingespeeld op de verkeersveiligheid. 
Verder wordt op werkdagen een nieuwe verbinding geboden van Beilen naar Borger, 
waarmee een ontbrekende schakel in het vervoersnetwerk wordt ingevuld. Op basis 
van de ervaringen, een nadere marktverkenning en een marketingplan zal worden 
bezien of de lijn op termijn kan worden uitgebreid. 
 
Materieel 
Het materieel dat wordt ingezet in deze concessie zal voor 100% aan de toegankelijk-
heidseisen voldoen. De stadsdiensten Hoogeveen en Meppel zullen worden uitgerust 
met nieuwe lagevloermidibussen. Verder zullen 11 nieuwe lagevloerbussen, 8 nieuwe 
midibussen en 25 bestaande lagevloerbussen worden ingezet. 
 
Reisinformatie 
Alle bussen worden voorzien van TFT-schermen waarop de eerstvolgende halte en 
overige voor de reiziger nuttige informatie word weergegeven. Daarnaast zal op de 
25 belangrijkste haltes in het concessiegebied dynamische reizigersinformatie worden 
aangeboden aan de reizigers, zodat zij kunnen zien wanneer de eerstvolgende bus 
aankomt. 
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Sociale veiligheid 
Door onder andere de inzet van een aantal medewerkers Veiligheid, Informatie en 
Controle (VIC), wordt ingezet op verbetering van de sociale veiligheid. Tevens worden  
verschillende opleidingen in het kader van sociale veiligheid voor chauffeurs verzorgd 
en schoolbezoeken georganiseerd in het kader van preventieve maatregelen. Ook 
worden in alle bussen camera’s geplaatst.  
 
Marketing en tariefacties 
Rond de start van het vervoer zal Connexxion een uitgebreide promotiecampagne 
voeren om de reizigers te verleiden gebruik te maken van het vernieuwde lijnennet. 
Vervolgens zal Connexxion de komende jaren door middel van allerlei acties inspelen 
op de wensen en behoeften van de verschillende reizigersdoelgroepen. Hiermee wil 
het bedrijf een jaarlijkse reizigersgroei genereren van 3%. Over de totale concessiepe-
riode wordt uitgegaan van een reizigersgroei van 20%. Eén van de middelen om deze 
reizigersgroei te genereren is de introductie van het gemakstarief. Met het gemaksta-
rief kunnen reizigers tegen betaling van een eenduidig tarief (€ 1,--, € 2,--, € 3,-- enzo-
voort) op werkdagen na 09.00 uur gebruikmaken van de bus. Binnen de steden  
Zwolle, Hoogeveen en Meppel zal het gemakstarief € 1,-- bedragen. Buiten de steden 
zal afhankelijk van herkomst en bestemming een ander eenduidig tarief gelden. Het 
gemakstarief wordt naast het bestaande NVB-tarief ingevoerd. De strippenkaarten en 
abonnementen blijven dus geldig op deze lijnen. 
 
Betrekken belanghebbenden 
Connexxion heeft een nieuw lijnennet geïntroduceerd op basis van de bestaande ver-
voersrelaties en vervoerscijfers. In de concessieperiode van 4 jaar en 3 maanden (met 
een verlengingsoptie van 1 jaar en 9 maanden) wordt vervolgens sterk ingezet om 
invulling te geven aan de steeds veranderende vraag. Zo worden belanghebbenden 
betrokken bij de ontwikkeling van het vervoer en wordt tevens gezocht naar derden-
financiering. Daarnaast wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de mogelijkheden van 
integratie met doelgroepenvervoer. De wijze waarop de concessie Zuidoost-Drenthe is 
uitgevraagd, heeft tevens model gestaan voor deze aanbesteding. 
 
Conclusie 
In het licht van de doelstellingen van deze aanbesteding kan worden geconcludeerd 
dat het voorzieningenniveau wordt verbeterd en dat de kwaliteit van het openbaar 
vervoer in de desbetreffende regio wordt verbeterd. De doelstellingen en ambities van 
de provincies Drenthe en Overijssel worden gerealiseerd voor een totaalprijs die lager 
ligt dan wat nu wordt betaald. 
 
Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
it/coll.  
 


