MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 21
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Spreek zorgen uit over mogelijke onrechtmatigheden geconstateerd bij de inschrijving van
Keolis op de aanbesteding IJssel-Vecht
Agendapunt: 8d
Onderwerp agendapunt: Aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht
Nummer Statenvoorstel: n.v.t.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 27 mei 2020
Constaterende dat:
•
Het van oorsprong Franse Keolis in 2019 een aanbesteding heeft gewonnen met een waarde van 900
miljoen euro voor het openbaar busvervoer in delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland;
•
Keolis een opdracht tot levering van 259 elektrische bussen aan het Chinese bedrijf BYD heeft
gegeven;
•
Het Nederlandse VDL, dat ook elektrische bussen bouwt en Europees marktleider is, tijdens de
aanbesteding werd gepasseerd;
•
Onderzoeksplatform Follow the Money het volgende heeft gemeld: “het winnen van de aanbesteding
is deels op een frauduleuze manier tot stand gekomen inclusief de aanschaf van elektrische bussen.
Er zou sprake zijn van zogenoemde sideletters bij een contract met onder meer de Chinese
busbouwer BYD waarin beschreven zou zijn dat de Chinese bedrijven niet met boetes of rechtszaken
zouden worden geconfronteerd als ze hun leveringsgaranties over honderden elektrische bussen niet
zouden nakomen.”;
•
Keolis heeft gemeld dat tijdens de aanbesteding niet alles volgens de regels is verlopen. "Keolis denkt
onregelmatigheden te hebben ontdekt bij haar inschrijving op de aanbesteding IJssel-Vecht en heeft
de opdrachtgever hierover geïnformeerd. Keolis neemt afstand van ieder niet integer gedrag en zal
passende maatregelen nemen.";
Overwegende dat:
•
De concessie IJssel-Vecht het eerste voorbeeld in Nederland is waarbij invulling wordt gegeven aan
hoe men in een groot gebied reizigers onbegrensd wil laten reizen;
•
De IJssel Vecht connectie dus niet alleen van essentieel belang is voor de provincie Flevoland maar
ook voor de provincies Overijssel en Gelderland;
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Spreken uit
Dragen het college op /
Om namens de Provinciale Staten Flevoland aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel,
die als penvoerder optreedt bij de concessie, onze zorgen uit te spreken over de mogelijke
onrechtmatigheden die geconstateerd zijn bij de inschrijving van Keolis op de aanbesteding IJsselVecht;
Om met Gedeputeerde Staten van de provincies Overijssel en Gelderland in overleg te treden om de
situatie in kaart te brengen a.g.v. de geconstateerde feiten inclusief mogelijke scenario’s met
bijbehorende risico’s en eventuele mitigerende maatregelen en om hierover terug te koppelen naar
de Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Eric Raap (Forum voor Democratie)
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

