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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onderwerp 
Gunning openbaar vervoerconcessie IJsselmond 2013-2023 

Doel van deze mededeling: 
Provinciale Staten te informeren over de gunning van de openbaar vervoercon
cessie IJsselmond 2013 - 2023 en de financiële consequenties daarvan. 

Toezegging/motie/amendement: 
N.v.t. 

Inleiding: 
De openbaar vervoerconcessie IJsselmond december 2013 - december 2023 Is 
gezamenlijk door de provincies Overijssel en Flevoland aanbesteed. De inschrij
ving sloot op 4 juni 2013. 
Naar aanleiding van deze aanbesteding zijn 5 inschrijvingen ontvangen. Niet 
eerder Is het in Nederland voorgekomen dat bij een openbaar vervoeraanbeste-
dlng er zoveel inschrijvers waren. 
De Inschrijvingen zijn door een beoordelingscommissie overeenkomstig het vast
gestelde protocol beoordeeld en allemaal geldig bevonden. Uit de selectieproce
dure komt de inschrijving van OV Regio IJsselmond N.V. als economisch meest 
voordelige aanbieding naar voren. 
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Mededeling; 
Gedeputeerde Staten hebben op 2 juli 2013 besloten de openbaar vervoer
concessie IJsselmond 2013-2023 te gunnen aan OV Regio IJsselmond N.V., onder 
het voorbehoud dat Gedeputeerde Staten van Overijssel een gelijkluidend besluit 
nemen. OV Regio IJsselmond N.V. is een 100% dochteronderneming van de huidi
ge concessiehouder Connexxion Openbaar Ver/oer N.V. 

Het risico van een tegenvallende aanbesteding, zoals wij recent nog aangaven in 
de Perpectiefnota, heeft zich niet voorgedaan. De netto kosten van de concessie 
IJsselmond 2013-2023 (inschrijfprijs vervoerder minus de reizigersopbrengsten en 
bijdragen van derden) bedraagt jaarlijks een bedrag van € 6.964.691,-. Dit be
drag past binnen de voor het openbaar vervoer beschikbare jaarlijkse budgetten. 

In de aan OV Regio IJsselmond N.V. verleende concessiebeschikking is de nodige 
flexibiliteit ingebouwd ten aanzien van meer- en minderwerk. Dit betekent dat 
de resultaten van de herijking van de 0V-V1sie door Provinciale Staten binnen 
bandbreedtes gefaseerd kunnen worden doorgevoerd. 
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Het vervolg 
Op grond van deze gunning wordt gestart met de eerste gesprekken over de 
wijze van invoering en Implementatie van de concessie. 

De besluitvorming over de gunning is opgenomen in de kabinet besluitvormings
nota HB 1507717. 

Ter inzage in de leeskamer 
N.v.t. 

Verdere informatie 
N.v.t. 


