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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Nieuwe vervoerder OV-concessie IJssel-Vecht 2023-
2035 

Datum beeldvorming 
 

23 november 2022 

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

Feitelijk informeren: recent is de OV-concessie 
IJssel-Vecht 2023-2035 gegund aan het 
vervoerbedrijf EBS dat vanaf december 2023 het 
openbaar vervoer mag verzorgen in de regio’s 
IJsselmond en Lelystad (dat is heel Flevoland m.u.v. 
Almere). 
De Staten hebben hun inbreng gegeven op het 
ontwerp programma van eisen voor deze 
aanbesteding (voorjaar 2021) en tonen zich 
regelmatig betrokken bij het onderwerp Openbaar 
Vervoer. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het doel is om de Staten te informeren over 
de belangrijkste punten uit de bieding van EBS 
en dan vooral ingezoomd op de effecten (het 
OV-aanbod en de meerwaarde voor de 
reizigers/inwoners van Flevoland).  

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) 

Het voorstel is om de nieuwe vervoerder EBS uit te 
nodigen en samen met de gedeputeerde 
mobiliteit een presentatie te laten geven over het 
aanbod voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht. 
Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan 
EBS en/of de gedeputeerde over dit 
aanbestedingsresultaat. 
Als statenleden ook graag andere vragen willen 
stellen of onderwerpen willen zien toegelicht 
(gerelateerd aan deze aanbesteding en/of het OV) 
dan is het prettig deze vooraf te vernemen zodat 
de beantwoording alvast kan worden voorbereid. 

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

45 minuten 
- 15 minuten presentatie 
- 30 minuten vragenstellen/gesprek 
 
In nader overleg willen we graag zorgen voor 
een aantrekkelijke informatieve sessie waar 
ook ruimte is voor het stellen van vragen. 
 

 
 
 
29 juni 2022 
 
SENB 
 
Nieuwe vervoerder OV-concessie IJssel-Vecht 
   
 

 
2947000 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

- Over het programma van eisen voor de 
aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht is 
in maart en april 2021 in de Provinciale 
Staten gesproken (maart commissies, april 
PS). 

- op 31 augustus 2021 (#2832741) hebben PS 
een mededeling ontvangen met het 
definitieve PVE en een reactienota met de 
gegeven reacties en de antwoorden hierop 
van GS. 

- Op 12 april 2022 hebben PS een 
mededeling ontvangen over de uitslag van 
de aanbesteding met daarbij het 
persbericht met enkele highlights. 

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

Geen informatie.  

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

- vertegenwoordiger EBS 
- gedeputeerde mobiliteit 
- ambtelijke voorbereiding: beleidsambtenaren OV 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

- ja 

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

Geen 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
“Statenmededeling Aanbesteding concessie IJssel-Vecht 2022-
2035 is gestart” 
 

2832741 
 

Ja 

“Statenmededeling gunning IJssel-Vecht 2023-2035” 
 

2940493 
 

Ja 

“Statenmededeling Aanbesteding IJssel-Vecht 2023-2035 - 
bezwaar Qbuzz” 

2962017 ja 

  


