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Geachte colleges. 

Onlangs maakte u bekend dat de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de lijn 

315 (Groningen - Lelystad) is gegund aan Arriva Wadden. Als gevolg van deze 

aanbesteding wordt eerdaags het artikel 40 (Wet Personenvervoer) overleg opgestart 

met de oude vervoerder, de nieuwe vervoerder en de vakbonden. Dit overleg heeft als 

doel een goede overgang van het personeel naar de nieuwe vervoerder mogelijk te 

maken. 

U heeft gekozen voor een korte aanbesteding van 1 Vi jaar. Uw belangrijkste argument 

hiervoor is dat de lijn 315 wordt opgeheven omdat dan de Hanzelijn (Lelystad - Zwolle) 

gaat rijden. In een later stadium zullen uw colleges een afweging maken teneinde 

deeltrajecten van de 315 onder te brengen bij andere concessies. 

Welk perspectief biedt u de betrokken werknemers na afioop van de aanbesteding van 

lijn 31 5? Voor het betrokken personeel is het van het grootste belang dat zij uitzicht 

houden op het werk over 1 Vi jaar. Gaat een deel van de werknemers naar de 31 5 met 

het uitzicht op werkloosheid over anderhalf jaar of behouden zij hun werk op de 

verschillende standplaatsen Joure, Emmeloord en Groningen? 

Consequentie is dat na beëindiging van de concessie 315 het personeel geen overstap 

kan maken naar ander OV-werk op de standplaatsen bij Arriva, daar Arriva geen werk 

heeft op deze standplaatsen Joure en Emmeloord. Door deze concessieverlening creëert 

u werkloosheid voor een deel van de werknemers. Als u de werkzaamheden onderdeel 

van regionale grote concessie had gemaakt, dan was er wellicht werk te regelen voor 

de betrokken werknemers. In de huidige situatie niet. 
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FNV Bondgenoten wil dat u een werkgarantie afgeeft voor alle personeelsleden die op 

31 december 2012 werken voor de concessie 315. Om daarvoor een suggestie te doen: 

U kunt een deel van het personeel onderbrengen bij de Hanzelijn en omscholen tot 

conducteur of machinist voor o.a. deze lijn. Daar worden immers nieuwe banen 

gecreëerd. In combinatie hiermee kunt u in de bestekken opnemen dat in de nieuwe 

concessies (waar o.a. Emmeloord en Joure onderdeel van uitmaken) het personeel 

wordt overgenomen. 

Wij verzoeken u op deze brief voor 23 april Inhoudelijk te reageren, zodat uw besluit 

nog van invloed kan zijn op de personele overgang naar deze lijn 315. 

Hoogachtend, 

'/-^tPC 
E.K. van Eijbergen 

bestuurder 

Kopie aan: - OV-bureau Groningen Drenthe 
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