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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Concept Programma van Eisen (PVE) OV-concessie 
IJssel-Vecht 

Datum beeldvorming 
 

24 maart 2021 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

De heraanbesteding van de concessie IJssel-Vecht: 
voorbereiding op de besluitvorming in Provinciale 
Staten (PS) over Concept PVE.  
 
Het openbaar vervoer is een belangrijke 
verantwoordelijkheid van de provincie en mag zich 
altijd verheugen in een warme belangstelling van 
PS. Het is passend dat de gedeputeerde aanbiedt 
om over dit concept-PVE beeldvormend in gesprek 
te gaan. 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De beeldvorming is bedoeld ter voorbereiding op de 
oordeelsvorming en besluitvorming door PS op 28 
april 2021.  
 
De voorliggende besluiten zullen ongeveer luiden:  
1. Kennis te nemen van het concept PVE van de 

OV-concessie IJssel-Vecht. 
2. Geen wensen en bedenkingen op dit document 

kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten. 
 
Via aangenomen amendementen kunnen Provinciale 
Staten hun eventuele wensen en bedenkingen 
kenbaar maken. 
 
In de beeldvormende sessie krijgen statenleden wat 
achtergrondinformatie en kunnen zij inhoudelijke 
vragen stellen. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via deze 
memo) 

Meest passend is de schoolopstelling: interactief 
informeren. Er is sprake van één onderwerp en er is 
gelegenheid om vragen te stellen. De rol van PS is 
controlerend. 
 
Het is prettig als vooraf al vragen worden 
ingediend. Deze kunnen schriftelijk worden 
beantwoord en de highlights kunnen via een korte 
presentatie in de beeldvormende sessie worden 
toegelicht. 
 

 
 
 
12 januari 2021 
 
SenB 
 
Concept Programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht 
 
 

 
2731468 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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In de sessie zal via deze presentatie ook uitleg 
worden gegeven over belangrijkste keuzes die zijn 
gemaakt. Het PVE zal worden geactualiseerd 
vanwege o.a. de Corona-pandemie en 
voortschrijdend inzicht. 
 
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en waar 
mogelijk zullen die direct beantwoord worden of 
binnen een aantal werkdagen na de sessie. 
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

30 minuten (max 45 minuten). 
 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

Het gaat om de heraanbesteding van de OV-
concessie IJssel-Vecht. Het PVE van de vorige 
aanbesteding van deze concessie is in oktober 2018 
in de Staten behandeld. 
 
De intrekking van de concessie afgelopen zomer 
betekent dat opnieuw moet worden aanbesteed. 
 
Aan PS is de toezegging gedaan dat zij hun wensen 
en bedenkingen kenbaar mogen maken in lijn met 
Artikel 167, lid 4 van de provinciewet en de vorige 
aanbesteding. 
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Het concept-PVE met een aanbiedingsbrief/notitie 
zal op 18 maart beschikbaar komen voor de 
Statenleden. De Gedeputeerde Staten van de 
provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland 
geven op 16 maart namelijk het PVE vrij voor 
revisie. 
 
Bij deze verzoeken wij af te mogen wijken van 
de standaard aanlevertermijn van 2 weken. 
 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Gedeputeerde in samenspraak met beleidsadviseur 
openbaar vervoer van de afdeling SenB en de 
projectleider aanbesteding IJssel-Vecht 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

- 7 of 14 april: oordeelsvorming in commissie EMS 
- 28 april: besluitvorming in PS over eventuele 

wensen en bedenkingen. 
 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

   

  


