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Doel van deze mededeling: mr. A.A.G.E. Wolf 
Informeren over het bezwaarschrift en verzoek om voorlopige voorziening dat Afdeling/Bureau 
door Syntus B.V. is ingediend tegen het door Gedeputeerde Staten van Flevoland RM 
en Gedeputeerde Staten van Overijssel genomen besluit van 2 juU 2013 om de 
OV concessie IJsselmond 2013-2023 te gunnen aan OV Regio IJsselmond N.V. openbaarheid 

Passief openbaar 
Toezegging/motie/amendement: ' ' , , 

Niet van toepassing. portefeuillehouder 

Lodders, J . 
Inleiding: 

I n l e i d i n g . Ter kennisname aan PS en 
De OV concessie IJsselmond 2013-2023 is gezamenlijk door de provincie Flevoland burgerleden 
en de provincie Overijssel aanbesteed. De provincie Overijssel is daarbij opge
treden als penvoerder voor de provincie Flevoland. 
In het kader van deze aanbesteding zijn vijf inschrijvingen ontvangen. Deze 
inschrijvingen zijn overeenkomstig het aanbestedingsprotocol door een beoorde-
Ungscommissie beoordeeld. Uit de selectieprocedure is de inschrijving van ÖV 
Regio IJsselmond .V. als economisch meest voordeUge inschrijving naar voren .-
gekomen. 
Op 2 juU 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland en Gedeputeerde • 
Staten van Overijssel het besluit genomen om de OV concessie te gunnen aan OV 
Regio IJsselmond N.V. Dit besluit is aan de andere Inschrijvers - waaronder . 
Syntus B.V. - meegedeeld. 

Bezwaar en verzoek voorlopige voorziening Syntus B.V. 
Bij brief van 9 augustus 2013 heeft mr. A.E. Broesterhuizen namens Syntus B.V. 
bij zowel Gedeputeerde Staten van Flevoland als Gedeputeerde Overijssel een 
bezwaarschrift ingediend tegen dit besluit van 2 juU 2OI3. Ook heeft mr. Broes-
terhulzen namens Syntus B.V. een verzoek om voorlopige voorziening bij de 
president van het College van beroep voor het bedrijfsleven (hierna te noemen: 
Cbb) ingediend. 

Mededeling: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten: 
a. om gezamenlijk met Gedeputeerde Staten van Overijssel verweer te 

voeren in deze procedure; ' . ' ^ 
b. zich in deze procedure te laten vertegenwoordigen door mr. G.Verberne;. 

advocaat bij Van Doorne N.V. te Amsterdam. De heer Verberne heeft veel 
ervaring op het terrein waarop de procedure betrekking heeft. Hij is ook 
gedurende de gehele aanbestedingsprocedure nauw betrokken geweest en 
heeft ook. geadviseerd over de te nemen stappen in deze procedure; 

c. bij de behandeUng van het bezwaarschrift van Syntus B.V. af te wijken ' 
van de toepassing van het Reglement van orde Commissie bezwaar en 
beroep provincie Flevoland, waardoor het mogeUjk wordt het bezwaarschrift 
van Syntus B.V. ter advisering in handen te stellen van de Hoorcommissie 
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Het is efficiënt dat één 
bezwarencommissie zich buigt over het ingediende bezwaarschrift, zodat aan 
beide colleges van Gedeputeerde Staten een eenduidig advies wordt 
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uitgebracht. Omdat de provincie Overijssel penvoerder is in het kader van deze gezamenUjke 
aanbesteding Ugt het voor de hand dat het bij uw college Ingediende bezwaarschrift voor 
advies in handen wordt gesteld van de Hoorcommissie Gedeputeerde Staten. Deze hoorcommis 
sie bestaat uit een voorzitter die geen deel uitmaakt van of werkzaam is onder verantwoorde 
Ujkheid van een bestuursorgaan van de provincie Overijssel en een Ud van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel. 

Het vervolg 
Het advies van de hoorcommissie wordt zowel Gedeputeerde Staten van Flevoland als Gedeputeer
de Staten van Overijssel voorgelegd, waarna ieder college een besluit op het Ingediende bezwaar
schrift neemt, onder het voorbehoud dat het andere college een geUjkluldend besluit neemt. 
Over het besluit op het bezwaarschrift wordt u geïnformeerd. 

Ter inzage in de leeskamer 
Er zijn geen stukken ter lezing gelegd. 

Verdere informatie 
Deze Informatie zal ook worden verstrekt aan de gemeenten In Flevoland (via het Vervoerberaad) 
en aan het ROCOV Flevoland (adviesorgaan consumenten- en belangenorganisaties openbaar 
vervoer). 


