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Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Beheer en Financiering Vechtdallijnen

2012-2027

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij bieden wij u de door ons vastgestelde en aangegane samenwerkingsovereen-
komst Beheer en Financiering Vechtdallijnen 2012-2027 aan.

ln mei 2010 is het openbaar treinvervoer op de Vechtdallijnen door de provincies

Overijssel en Drenthe en Regio Twente gegund aan Arriva Openbaar Vervoer NV. De
Vechtdallijnen zijn de treínverbindingen tussen Zwolle en Emmen en Almelo en
Mariënberg. Arriva verzorgt vanaf 9 december 2Ol2helvervoer op Zwolle-Emmen.

Op I december 2013 (afloop concessie Connexxion) volgt het vervoer op de lijn
Almelo-Mariënberg.
Met het oogmerk van een goed gezamenlijk beheer, uitvoering en financiering tussen
de 3 overheden onderling in de relatie met de concessiehouder Arriva is een overeen-
komst opgesteld.
Deze overeenkomst wordt u nu ter informatie aangeboden.

Over het verdere beheer van deze treinconcessie in 2013 e.v. en de nadere RSP-
investeringsplannen op de lijn Zwolle-Emmen zult u begin 2013 nadere informatie

ontvangen.

Wij gaan er van uit u hiermee te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van

Bijlage(n):

tk/coll.
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1,

De ondergetekenden

de provincie Drenthe, ter zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gedeputeerde H. Brink,
handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d.27 november 2012

hierna te noemen 'provincie Drenthe';

de provincie Overijssel, ter zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de

Koningin mw.drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, handelend ter uitvoering van het besluit van

Gedeputeerde Staten d.d.27 november 2012 hierna te noemen 'provincie Overijssel';

Regio Twente, ter zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Mobiliteit
drs. J. Bron, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 26

november 201-2 hierna te noemen 'Regio Twente';

Hierna gezamenl¡jk genoemd'Partijen'

ln aanmerking nemende dat

de partijen de bevoegde instanties zijn voor de ontwikkeling, de uitvoering en het beheer van

de treindiensten Zwolle-Emmen en Almelo-Mariënberg hierna te noemen de Vechtdallijnen;

Partijen op i-2 januari 201-0 een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan teneinde een

gezamenlijke Europese aanbesteding van de Vechtdallijnen te doen plaatsvinden (zie bijlage

1);

2

3

o

a

a

De Europese aanbesteding van het vervoer heeft plaatsgevonden;

Partijen op grond van deze aanbesteding op 10 mei 2010 gezamenlijk concessie hebben

verleend als bedoeld in artikel l-9 van de Wet personenvervoer 2000 aan Arriva Openbaar

Vervoer NV, hierna te noemen Concessiehouder, voor het exploiteren van het Openbaar

Vervoer per spoor op de Vechtdallijnen onder de daarbij aangegeven voorwaarden voor de

periode van 9 december 2OI2 (voor de treindienst Zwolle - Emmen) resp. 8 december 201-3

(voor de treindienst Almelo - Mariënberg)tot medio december 2027 (einde Dienstregeling

20271, doch uiterlijk tot 31 december 2027 (zie bijlage 2);

De implementatie van de concessie is opgestart om een tijdige start per 9 december 2012Te

waarborgen;

a
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Verklaren te zijn overeen gekomen

Artikel 1 Onderwerp van de Bestuursovereenkomst

1.1. partijen fungeren gezamenlijk als Concessieverlener van de treinconcessie Vechtdallijnen

2012 -2027.
De concessie dient gedurende de looptijd beheerd te worden en dient zich te (kunnen)

ontwikkelen.

ln deze samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken tussen partijen met betrekking

tot de financiering en het beheer van de concessie vastgelegd.

L2

1.3

2.4

Artikel 2 Concessiebeheer

2.1, partijen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer van de concessie.

De afzonderlijke (bestuurlijke) bevoegdheid van de partijen als concessieverlener blijft

gehandhaafd. Er vindt geen overdracht van verantwoordelijkheden, middelen en/of risico's

plaats.

Het is van belang snel, adequaat en bovenal eenduidig op te treden naar de

Concessiehouder, De provincie Overijssel is penvoerder en levert het concessiemanagement

ter uitvoering van de besluiten van partijen'

Alle contacten tussen de Concessiehouder en Concessieverleners verlopen via het

concessiemanagement tenzij op specifieke punten anders wordt afgesproken.

De taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het concessiebeheer worden

ondergebracht binnen de volgende organisatieonderdelen:

2.2

2.3

2.5

A. StuurgroeP;

B. Concessiemanagement;

C. Kernteam;

D. Ontwikkelteam.

E. inhoudelijke medewerkers en adviseurs

2.6 stuurgroep

2.6.L 1n de Stuurgroep Vechtdallijnen vindt gedurende de concessieperiode de bestuurlijke

terugkoppeling en afstemming plaats'

2.6.2 Namens elke partij heeft één bestuurder zitting in de stuurgroep.
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2.6.3

2.6.4

De Stuurgroep komt minstens één maal per jaar bijeen.

Zowel de leden van de Stuurgroep als het concessiemanagement kunnen voorstellen doen

voor bijeenroeping van de Stuurgroep. Anderen dan partijen kunnen bij de Stuurgroep
worden uitgenodigd door het concessiemanagement of Stuurgroepleden.

De Stuurgroep adviseert partijen over de vaststelling van de jaarrekening over het vorige
kalenderjaar, alsmede de begroting voor het volgende kalenderjaar.

ln het kader van de begroting adviseert de Stuurgroep over het concessiejaarplan en de

personele inzet vanuit of namens partijen.

Over wijzigingen op de bestaande afsprakenkaders (concessie en

samenwerkingsovereenkomst) wordt door de Stuurgroep geadviseerd.

De Stuurgroep adviseert partijen over aan de Concessiehouder uit te keren bonussen en op

te leggen boetes.

Kernteam

ln het Kernteam vindt gedurende de concessieperiode de operationele en beleidsmatige

terugkoppeling en afstemming tussen partijen plaats.

Namens elke partij heeft één ambtelijk vertegenwoordiger zitting in het Kernteam.
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2.6.s

2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.8

2.8.!

2.8.2

2.7 Concessiemanagement

2.7.L Het concessiemanagement verzorgt de penvoering en het dagelijkse beheer van de concessie

ter uitvoering van de besluiten van partijen.

2.7.2 De taken van het concessiemanagement zijn:

A. Het onderhouden van de dagelijkse contacten met de Concessiehouder;

B. Het optreden als penvoerder en aanspreekpunt;

C. De opzet, coördinatie en aansturing van de beheerorganisatie zoals bedoeld in artikel

2.6;

D. De inrichting van het samenwerkingsproces met de Concessiehouder;

E. De voorbereiding en ondersteuning van de Stuurgroep;

F. De voorbereiding en ondersteuning van het Ontwikkelteam;

G. Het opstellen van een concessiejaarplan, de coördinatie van business cases en uitvoering

van plannen;

H. Het financiële beheer van de concessie (opstellen begroting en rekening, voeren

adm inistratie, fondsbeheer uitvoeringskosten, opdrachtverlening

beheerwerkzaamheden, coördinatie subsidieverlening);

L De juridische advisering en toetsing;

J. De monitoring en bijsturing van de Concessiehouder;

K. De operationele invulling van de bonus/malusregeling (uitvoering onderzoek en

voorstellen aan Kernteam en Stuurgroep);

L. Coördinatie en penvoering bij klachten.



ln het Kernteam worden de monitorings- en onderzoeksresultaten besproken.

ln het Kernteam wordt de input naar de Stuurgroep voorbereid, waaronder de begroting en
jaarrekening, het concessiejaarplan en de personele inzet, de toekenning van bonussen en

boetes en de behandeling van geschillen.

Het Kernteam stelt de business cases ter invulling van het ontwikkelbudget na behandeling in
het Ontwi kkelteam vast.

2.9 Ontwikkelteam

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.9.1.

2.9.2

2.9.3

2.9.4

2.9.s

2.9.6 ln het Ontwikkelteam worden het concessiejaarplan, de besteding van het ontwikkelbudget,
en de op grond daarvan ingevulde business cases behandeld.

2.1.0 lnhoudeliike medewerkers

De inhoudelijke medewerkers vervullen specifieke taken binnen het concessiebeheer

De medewerkers nemen deel in het Ontwikkelteam.

2.r0.1,

2.IO.2

ln de concessie is vastgelegd dat binnen het Ontwikkelteam plannen worden ontwikkeld en

afgestemd met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de concessie.

Aan het Ontwikkelteam wordt deelgenomen door het concessiemanagement, de leden van

het Kernteam en inhoudelijke medewerkers.

De Concessiehouder vaardigt de concessiemanager en inhoudelijke medewerkers af in het
Ontwikkelteam.

Ook externe partijen (gemeenten, Prorail) kunnen op uitnodiging deelnemen aan het
Ontwikkelteam.

Het ontwikkelteam komt tweemaandelijks bijeen.

De medewerkers onderhouden direct contact met hun vakgenoot bij de Concessiehouder

De betrokken medewerkers vervullen deze taken zelfstandig, en leveren input aan het
concessiemanagement en het ontwikkelteam.

Er worden medewerkers aangesteld op de volgende taakvelden:

2.10.3

2.1.0.4

2.ro.s

A. Marketing, communicaties, sales en tarieven

B. Monitoring en vervoerkunde

C. lnfrastructuur

2.]-1, lnzetconcessiebeheer

2.1'1'.L Voor de uitvoering van het concessiebeheer wordt in beginsel gebruik gemaakt van de

beschikbare personele capaciteit van de overheden (inclusief eventueel beschikbare
capaciteit bij de samenwerkingsverbanden OV Bureau Groningen Drenthe en OV

U itvoeringscluster Oost).

Paraaf hoofd eenheid RB, mw. dr. M. Esselbrugge



2.LL2 Ter invulling van het concessiemanagement stelt de provincie Overijssel een

concessiemanager, financieel beheerder en juridisch adviseur aan, en draagt zorg voor
projectondersteu n i n g.

2.L1.3 De overigen taken worden tussen partijen verdeeld op basis van de beschikbare

mogelijkheden om de taakinvulling capacitair en kwalitatief te doen plaatsvinden.

2.LL4 De concrete personele invulling van de beheerorganisatie, en de (indicatieve) omvang van de

personele inzet die hierin plaats vindt, wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt in het

concessiejaarplan, zodat het functioneren en de omvang kan worden gevolgd en taken

evenwichtig kunnen worden verdeeld.

2.L2 Specifiekebeheeraspecten

2.12.L Binnen het concessiebeheer wordt invulling gegeven aan de monitoring van de kwaliteit en

prestaties. Naast de systematische gegevenslevering door de vervoerder wordt hiertoe

structureel en zonodig incidenteel veldwerkonderzoek gehouden.

2.L2.2 Elk kwartaal verschijnt een rapportage met monitoringsresultaten.

sn

Ð

E9

U

De gegevens met betrekking tot de concessie worden opgenomen in een

managementinformatiesysteem.

Twee maal per jaar wordt onderzoek gedaan en gerapporteerd aan partijen conform het

format van de landelijke klantenbarometer.

De woordvoering ten aanzien van de concessie wordt gecoördineerd door het

concessiemanagement. Het heeft daarbij de voorkeur dat vragen aan één van de partijen of
over lokale problematiek door de partij in kwestie worden beantwoord.

De klachtafhandeling ten aanzien van de concessie vindt plaats door de Concessiehouder.

Enkel bij klachten over de wijze van beantwoording, of bij vragen/klachten over de

kaderstelling door partijen, zal beantwoording door partijen zelf plaats vinden. Het

concessiemanagement coördineert de klachtafhandeling in dat geval en verzorgt de

verzending als penvoerder.

Artikel 3 Financiering van de concessie

2.I2.3

2.r2.4

2.r2.5

2.L2.6

3.1

3.2

Partijen dragen gezamenlijke zorg voor de financiering van de concessiekosten

De concessiekosten vallen uiteen in

A. De Exploitatiesubsidie;
B. De gebruiksvergoeding;

C. De uitvoeringskosten

3.3 Exploitatiesubsidie

3.3.1 Partijen zijn opbrengstverantwoordelijk.
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

De Exploitatiesubsidie wordt bepaald door de gerealiseerde reizigersopbrengsten per traject

in mindering te brengen op de werkelijke exploitatiekosten van dat traject.

De exploitatiekosten per traject worden gebaseerd op de bij de aanbesteding vastgestelde

kostprijs per dienstregelingkilometer, de indexering (per lijndeelverschillend trein-elektrisch

respectievelijk trein-diesel), het aantal (geplande) dienstregelingkilometers per dagsoort en

de jaarkalender. Eventuele rituitval boven de normstelling zoals vastgelegd in de concessie

wordt in mindering gebracht.

De reizigersopbrengsten worden per traject bepaald op grond van de door de

Concessiehouder aan te leveren gegevens met betrekking tot het gebruik van de OV-

chipkaart en papieren kaartsoorten.

De door de Concessiehouder op te geven kosten en opbrengsten zijn onderhevig aan een

accou ntantscontrole.

Betalins Exoloitatiesubsidie
partijen dragen ieder voor hun eigen deel zorg voor de subsidiëring en betaling van de

Exploitatiesubsidie.

Elke partij verleent daartoe jaarlijks een Exploitatiesubsidie aan de Concessiehouder.

De verlening van de Exploitatiesubsidie aan de Concessiehouder vindt plaats op de in de

concessie vastgelegde werkwijze (bevoorschotting, verantwoording etc.).

Aandeel partiien in de Exoloitatiesubsidie

De Exploitatiesubsidies voor de treindienst Zwolle-Emmen worden verstrekt door de

provincie Drenthe en provincie Overijssel. Bij vaststelling van de subsidie worden de

gespecificeerde kosten en opbrengsten van dit lijndeel in acht genomen.

De verhouding tussen de Exploitatiesubsidies voor de treindienst Zwolle-Emmen is dat 64%

wordt gesubsidieerd door de provincie Overijssel en36% door de provincie Drenthe' De

voornoemde verdeling tussen de provincie Overijssel en provincie Drenthe is ontleend aan de

baanvaklengte binnen de beide provincies.

De Exploitatiesubsidie voor de treindienst Almelo-Mariënberg wordt betaald door Regio

Twente. Hierbijworden de gespecificeerde kosten en opbrengsten van dit lijndeel in acht

genomen.

De kostenverdeling sluit aan bij de onderliggende verantwoordelijkheid van partijen.

De verdeling faciliteert dat specifieke aan lijndelen gerelateerde elementen, kansen en

risico's bij de verantwoordelijke partij(en) blijven, en dat de betreffende partij

sturingsmogelijkheden behoudt (o.a. opdracht tot meer/minderwerk). Wat betreft het

lijndeel Zwolle - Emmen zullen de bevoegde Concessieverleners elkaar op de hoogte houden

en met elkaar in overleg treden indien zich wijzigingen voordoen ten gevolge van hetgeen in

dit lid is bepaald.

Bonus opbrengstengroei, rituitval en boetes

De op grond van de concessie eventueel te verlenen bonus op opbrengstengroei wordt

conform de in artikel 3.5 genoemde Verdeelsleutel verrekend. Hiertoe wordt een separaat

besluit genomen en de bonus wordt in een aparte beschikking kenbaar gemaakt.

3.4

3.4.1.

3.4.2

3.4.3

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.6

3.6.1
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3.6.2 ln mindering te brengen productie (rituitval boven de normstelling in de concessie), of
specifieke lijngebonden boetes, worden conform de in artikel 3.5 genoemde Verdeelsleutel
verrekend. Hiertoe worden separate besluiten genomen en de boetes worden in een aparte

beschikking kenbaar gemaakt.

3.7

3.7.1.

Gebruiksvergoeding

De door de Concessiehouder aan Prorail te betalen gebruiksvergoeding wordt door partijen

aan Concessiehouder gecompenseerd.

Partijen dragen ieder voor hun deel zorg voor de compensatie van de gebruiksvergoeding.

De gebruiksvergoeding wordt daartoe als specifiek element toegevoegd aan de jaarlijks te
verlenen Exploitatiesubsidie.

De gebruiksvergoeding voor de treindienst Zwolle-Emmen wordt betaald door de provincie

Drenthe en provincie Overijssel. Hierbij wordt de door de Concessiehouder te specificeren

gebruiksvergoeding op dit traject in acht genomen.

De verdeling van de gebruiksvergoeding voor de treindienst Zwolle-Emm en is 64%o ten laste

van de provincie Overijssel en36% ten laste van de provincie Drenthe.

De gebruiksvergoeding voor de treindienst Almelo-Mariënberg wordt betaald door de Regio

Twente. Hierbij wordt de door de Concessiehouder te specificeren gebruiksvergoeding op dit
traject in acht genomen.

Uitvoeringskosten

Onderdeelvan de uitvoeringskosten zijn alle overige kosten buiten de Exploitatiesubsidie, de

bonus op opbrengstengroei en te betalen gebruiksvergoeding. Hiertoe behoren:

A. Hetjaarlijkse ontwikkelbudget;

B. De op grond van de concessie eventueel uit te keren bonussen ten aanzien van

kwa liteitsbeleving en opdrachtgeverstevreden heid;

C. De kosten van het concessiebeheer.

De uitvoeringskosten zijn niet toe te rekenen aan een specifiek gedeelte van de productie en

worden daarom gezamenlijk door partijen bekostigd volgens een vaste Verdeelsleutel die is

gebaseerd op de trajectlengte van de Vechtdallijnen.

De provincie Drenthe betaalt 2gYovan de uitvoeringskosten.

De provincie Overijssel betaalt SIYIvan de uitvoeringskosten'

Regio Twente betaalt 2O%iovan de uitvoeringskosten.

Fonds u itvoeringskosten

Voor de betaling van de uitvoeringskosten wordt een gezamenlijk fonds gevormd

De provincie Overijssel treedt op als fondsbeheerder.

De jaarlijkse inleg van partijen wordt vastgesteld in de projectbegroting.

Paraaf hoofd eenheid RB, mw. dr. M. Esselbrugge
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3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.8

3.8.1
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3.9.4

3.9.5

Jaarlijks wordt door het concessiemanagement een gespecificeerde eindafrekening

opgemaakt, op grond waarvan de meer-/minderkosten op posten met elkaar worden

verrekend.

Meerkosten buiten de projectbegroting worden enkelvergoed na een akkoord van de

Stuurgroep op de meerkosten.

ú

t

t

ÍI

G

3.10 Ontw ikkelbudset

3.10.1 Het jaarlijkse te bepalen ontwikkelbudget wordt als subsidie aan de Concessiehouder ter

beschikking gesteld.

3.I0.2 De provincie Overijssel verleent deze subsidie als penvoerder en fondsbeheerder.

3.10.3 De kaderstellende subsidieverlening vindt plaats op grond van het in de projectbegroting

opgenomen budget en gebaseerd op door de Concessiehouder ingediende

ontwikkelvoorstellen zoals die ten grondslag liggen aan het concessiejaarplan.

3.10.4 Voor de uitvoering van ontwikkelacties dient een business case opgesteld. Na vaststelling van

de business case door het concessiemanagement worden de kosten bevoorschot.

3.t1. Bonus kwaliteitsbelevins en od rachtseve rstevrede nh eid

3.11.1 ln de concessie is vastgelegd op welke gronden eventueel een bonus wordt toegekend op de

kwaliteitsbeleving en/of opd rachtgeverstevredenheid.

3.t1,.2 Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar (lijn)delen binnen de concessie, de bonus

wordt al dan niet verstrekt gebaseerd op de totale prestatie van de Concessiehouder.

3.11.3 De eventueel op te leggen boetes, niet zijnde de boetes die betrekking hebben op een

specifiek lijndeel zoals die worden verrekend met de Exploitatiesubsidie (zie artikel 3.6),

vormen een vermindering op de uitvoeringskosten'

3.12 Kostenconcessiebeheer

3.I2.1, Partijen dragen gezamenlijk de kosten van het concessiebeheer.

3.12.2 Bij de kosten van het concessiebeheer worden alle extern te maken kosten ten behoeve van

het beheer van de concessie in aanmerking genomen.

3.I2.3 Partijen dragen zelf de uit de personele inzet voortvloeiende kosten (inclusief de eventuele

inzet vanuit de samenwerkingsverbanden OV Bureau Groningen Drenthe en OV

Uitvoeringscluster Oost).

3.12.4 lndien de personele capaciteit en/of kwaliteit ontoereikend is, kan er gezamenlijk voor

worden gekozen om externe personele inzet te laten plaatsvinden. De kosten van deze

personele inzet worden als onderdeel gezien van de uitvoeringskosten.

3.13 Financiering startkosten concessie
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3.13.1

3.1.3.2

3.13.2

3.13.3

3.13.4

4.2

5.4

5.5

Alle afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst gelden vanaf de start van de concessie
op 9 december 2012.

Het lijndeel Almelo-Mariënberg maakt van 9-12-2012 tot 8-I2-20I3 echter nog geen
onderdeel uit van de exploitatie.

Regio Twente draagt in deze periode daarom enkel financieel bij in het ontwikkelbudget. Het
ontwikkelbudget faciliteert in deze periode de groei en ontwikkeling van beide lijnen,
inclusief de opstart van het lijndeel Almelo-Mariënberg binnen de concessie.
ln de hiervoor genoemde periode tot 8-L2-2013 draagt Regio Twente niet bij aan de
exploitatiekosten, de gebruiksvergoeding, de bonussen en de beheerkosten.
De uitvoeringskosten voor de start van de concessie op 9 decem ber 2O'J,2 worden gedragen
door de provincie Overijssel (64%l en de provincie Drenthe (36%).

Artikel4 Evaluatieenwijzigingensamenwerkingsovereenkomst

4.1. Partijen zullen de uitvoering en werking van deze samenwerkingsovereenkomst en de
verleende Concessies jaarlijks evalueren. De resultaten van de evaluatie worden betrokken
bij het opstellen van het jaarplan voor het navolgende jaar.

Gewenste wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd aan de
Stuurgroep.

Artikel5 Geschillen

5.1 Er is sprake van een geschil indien één van Partijen zulks schriftelijk kenbaar heeft gemaakt
aan de andere Partij.

Geschillen ontstaan ter zake van wederzijdse verplichtingen voortvloeiende uit dit
afsprakenkader zullen nadat zij onderwerp van overleg in de Stuurgroep zijn geweest
onderworpen worden aan bindend advies van een arbitragecommissie.
ln dat geval benoemt elk van betrokken Partijen binnen een maand na het gevoerde
bestuurlijk overleg een arbiter die op hun beurt binnen een maand gezamenlijk een
onafhankelijke derde als voorzitter aanwijzen.

De arbitragecommissie brengt ter zake een bindend advies uit binnen 2 maanden na haar
benoeming.

Eventuele geschillen met de Concessiehouder worden volgens de in de concessie vastgelegde
werkwijze behandeld.

5.2

5.3

Artikel 6 Duur en geldigheid samenwerk¡ngsovereenkomst

6.1 Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in bij aanvang van de exploitatie Vechtdallijnen op
9-12-2012.

Deze samenwerkingsovereenkomst eindigt nadat de financiële afwikkeling van de concessie
heeft plaatsgevonden en alle financiële en andere verplichtingen jegens de partijen en
Concessiehouder zijn nagekomen.
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Paraaf hoofd eenheid RB, mw. dr. lvl. Esselbrugge



Artikel 7 Citeertitel

7.1. Deze overeenkomst kan aangehaald worden als 'samenwerkingsovereenkomst Beheer en

F i n a n ci e ri n g t re i n co n cess ie Vec htd a I I ij n e n 20L2-2O27' .

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend

te Zwolle op LL april 201.3

Namens Provincie Overijssel,

Mw. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schou

Commissaris van de Kon

Namens provincie Drenthe,

Dhr. H. Brink,

Gedeputeerde Openbaar Vervoer

Namens

Dhr. Drs. J

s

Portefeuilleh r Mobiliteit

Paraaf hoofd eenheid RB, mw. dr. M. Esselbrugge





Bijlage 3: begriPPenlijst

(Trein)Concessie

Concessieverlener

Concessiehouder

Dienstregeling

Exploitatie-subsidie(s)

I nfrastructu ur

Openbaar Vervoer

Verdeelsleutel

de concessie als bedoeld in artikel 1, onder l, van de Wet

personenvervoer 2000, verleend aan de inschrijver aan wie na een

openbare aanbesteding van openbaar treinvervoer voor de uitvoering

van het openbaar Vervoer op de vechtdallijnen is gegund, zijnde Arriva

Openbaar vervoer N.V.

Provincie Drenthe, provincie Overijssel en regio Twente

Arriva Openbaar Vervoer N.V.

voor een ieder kenbaar schema van reismogelijkheden waarin zijn

aangeduid de halteplaatsen waartussen en de tijdstippen waarop

openbaar Vervoer wordt verricht, zo nodig onder de vermelding dat de

halteplaatsen of tijdstippen door de reiziger kunnen worden beÏnvloed

de aan Arriva Openbaar Vervoer N.V. te verstrekken subsidie(s) ten

behoeve van de uitvoering van het Openbaar Vervoer per trein'

de lnfrastructuur waarvan het Openbaar Vervoer gebruikt maakt,

waaronder de specifieke voorzieningen van verkeerstechnische en/of

civieltechnische aard, die uitsluitend of in overwegende mate in het

belang van het Openbaar Vervoer zijn of worden getroffen.

openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1-, onder van de Wet

personenvervoer 2000

de verdeling die wordt gehanteerd om de uit de Concessie

voortvloeiende financiële baten en lasten over de betrokken Partijen te

verdelen.
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Paraaf hoofd eenheid RB, mw. dr. M. Esselbrugge


