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 *2254510* 
 
Onderwerp 
Deelname Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Kennis te nemen van het voornemen van Gedeputeerde Staten 

          om deel te nemen in de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA. 
2. Geen wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken aan 

          Gedeputeerde Staten. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
      Dit onderwerp past binnen het programma 6 Mobiliteit programmaonderdeel 
      6.1 Openbaar Vervoer. 
 

3. Eerdere behandeling  
      Dit onderwerp is niet eerder in Provinciale Staten behandeld.  
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
      Provinciewet schrijft betrokkenheid provinciale staten voor. 
      In artikel 158, tweede lid van de Provinciewet is bepaald dat Gedeputeerde  
      Staten voordat zij besluiten om deel te nemen in een privaatrechtelijke  
      rechtspersoon, eerst hun voornemen daartoe aan Provinciale Staten moeten  
      voorleggen. 
      Daarbij moeten Provinciale Staten in de gelegenheid worden gesteld wensen  
      en bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken. 
      Doel van de behandeling is Provinciale Staten voor te stellen geen wensen 
      en bedenkingen kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten, omdat het 
      deelnemen aan de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA past binnen het 
      door Provinciale Staten in de Kadernota Verbonden Partijen vastgestelde 
      beleid.  
 

5. Verdere behandeling PS 
Wanneer Provinciale Staten instemmen met de beslispunten, gaan 
Gedeputeerde Staten tot definitieve besluitvorming over. Hierover wordt een 
mededeling aan Provinciale Staten gezonden.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het rijk, de provincies en de vervoerregio’s (de provincies en de vervoerre-
gio’s worden ook wel decentrale  OV autoriteiten genoemd) werken samen 
met de vervoerders aan het beschikbaar stellen van actuele gegevens voor 
OV reisinformatie. Hiervoor is in 2010 het uitvoeringsprogramma Nationale 
Data Openbaar Vervoer (NDOV) opgesteld. Doel hiervan is ervoor te zorgen 
dat alle overheden en vervoerders uniforme brongegevens voor reisinformatie 
via loketten beschikbaar stellen aan onder andere reisplanners en aan de 
ontwikkelaars van apps voor smartphones. Reizigers kunnen met deze reis-
planners en apps beschikken over actuele vertrektijden en eventuele versto-
ringen in de dienstregeling. Voor deze samenwerking is een bestuursovereen-
komst NDOV aangegaan. Hierin was onder andere  geregeld dat de provincie 
Noord-Holland voor dit uitvoeringsprogramma uitvoerder was. Dit heeft de 
provincie Noord-Holland tot 1 januari 2017 gedaan. Per 1 januari 2017 heeft 
de provincie Noord-Holland de taken die zij in het kader van het uitvoerings-
programma NDOV had, overgedragen aan Stichting CROW (kennisplatform 
voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Dit brengt aanbe-
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stedingsrechtelijke risico’s met zich mee omdat CROW niet aangemerkt  
kan worden als rechtspersoon waarop de overheden gezamenlijk toezicht  
uitoefenen. 
Daarnaast werken de decentrale OV-autoriteiten ook samen in het  
samenwerkingsverband DOVA. Hiervoor hebben zij onder meer het 
 ‘Convenant personele samenwerking DOVA’ ondertekend. DOVA richt  
zich op het realiseren van een doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger.  
De Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit van het IPO heeft het OV  
managersoverleg gevraagd om te verkennen wat de meest gewenste 
organisatievorm is voor het uitvoeringsprogramma NDOV en DOVA.  
Hiervoor is opdracht verleend aan Advocatenkantoor Van Doorne. 
 Dit kantoor heeft geadviseerd om te kiezen voor een Coöperatieve  
Vereniging NDOV-DOVA. Het advies is als bijlage bij dit statenvoorstel 
 gevoegd (bijlage met kenmerk 2254503). 

 
7. Beoogd effect 

Deelname van de provincie in Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA, 
die tot doel heeft om onder andere de provincies te ondersteunen  
bij vragen die spelen op het gebied van exploitatie, infrastructuur en 
 informatievoorziening over het openbaar vervoer.  
 

8. Argumenten 
1.1 Juridische rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is voor NDOV/DOVA 
      noodzakelijk. 
NDOV/DOVA moeten kunnen beschikken over de mogelijkheid om contracten  
te kunnen afsluiten, personeel in dienst te hebben om de werkzaamheden te  
kunnen uitvoeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij worden ondergebracht  
in een privaatrechtelijke rechtspersoon. 
 
1.2 Voorkeur voor privaatrechtelijke rechtspersoon. 
Een privaatrechtelijke rechtspersoon kan slagvaardig, efficiënt en professioneel 
als partij optreden waarbij bestuurders niet zelf hoeven deel te nemen in het  
bestuur. Geen risico op bestuurdersaansprakelijkheid voor gedeputeerden en de  
leden zijn niet aansprakelijk voor tekorten in de coöperatie (geen risico op  
financiële ‘lijken in de kast’). 
 
1.3  Gehandeld conform Kadernota Verbonden Partijen. 
In de door Provinciale Staten vastgestelde Kadernota Verbonden Partijen is een 
afwegingskader opgenomen dat moet worden doorlopen om na te gaan of het  
wenselijk is om als een provincie deel te nemen in een privaatrechtelijke  
rechtspersoon. 
Daarbij moeten de volgende zes stappen worden doorlopen. Uit onderstaande  
toetsing aan deze stappen blijkt dat het wenselijk is om voor NDOV/DOVA deel 
te nemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon.. 
 
 
Criteria uit Kadernota 
verbonden partijen 

Wordt hieraan voldaan bij  
voorgestelde privaatrechtelijke rechtspersoon 
voor NDOV/DOVA en waarom 

1.Is sprake van een pu-
bliek belang 

Ja, want uniformiteit en kwaliteit van bronge-
gevens OV-data dragen in belangrijke mate 
bij aan de kwaliteit van het OV. Als dat aan 
de markt was overgelaten, zou dit niet van de 
grond gekomen zijn. 

 



 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

2254510 
Bladnummer 

3 
 

 

St
at

en
vo

or
st

el
 

 

 
2.Is betrokkenheid van 
andere partijen nodig 
en/of wenselijk voor de 
aanpak van het publiek 
belang 

Ja, door samenwerking tussen de OV-
autoriteiten zijn uniforme brongegevens van 
alle vervoerders beschikbaar zodat de reiziger 
reisinformatie kan ontvangen van zijn reis als 
deze over concessiegrenzen heen gaat/met 
verschillende vervoerders wordt gereisd. 
Daarnaast is afstemming die DOVA organiseert 
tussen de Decentrale OV-autoriteiten over 
onderwerpen als andere methoden van beta-
len (bankpas, mobiel), ontwikkeling reizigers-
tarieven, sociale veiligheid, landelijk OV-
toekomstbeeld, etc. etc. essentieel om een 
stevige positie te hebben tegenover de ver-
voerders en het Rijk. 
 
 
 
 
 
 

3.Vraagt het publieke 
belang om actieve be-
trokkenheid van de pro-
vincie  

Ja. De markt heeft onvoldoende belang bij 
uniformering en standaardisatie van bronge-
gevens. Actieve betrokkenheid van de OV-
autoriteiten is noodzakelijk om uniformiteit 
en kwaliteit af te dwingen. De vervoerders 
zijn tenslotte concurrenten van elkaar. 

4.Is rechtspersoonlijkheid 
wenselijk of noodzakelijk 

Noodzakelijk. Voor de werkzaamheden die 
worden verricht moeten NDOV en DOVA 
kunnen functioneren als rechtspersoon (con-
tracten afsluiten, personeel in dienst hebben, 
etc.). 
 

5.Heeft de privaatrechte-
lijke rechtspersoon de 
voorkeur 

Ja. Een private rechtsvorm kan slagvaardig, 
efficiënt en professioneel als partij optreden 
waarbij bestuurders niet zelf hoeven deel te 
nemen in het bestuur. Geen risico op bestuur-
dersaansprakelijkheid voor gedeputeerden en 
de leden zijn niet aansprakelijk voor tekorten 
in de coöperatie  
(geen risico op financiële ‘lijken in de kast’). 
 

6.Is het voor de mate van 
zeggenschap wenselijk of 
noodzakelijk deel te 
nemen in het risicodra-
gend vermogen van een 
privaatrechtelijke organi-
satie 

Nee. 
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1.4  Geen aanbestedingsplicht bij opdrachtverlening. 
Bij de keuze voor de juridische vorm van de rechtspersoon is de Aanbestedings- 
wet 2012 ("Aw2012") relevant, in het bijzonder het artikel over de 'quasi  
inbesteding' (artikel 2.24b Aw2012).  
Dit artikel bepaalt dat de Aw2012 niet van toepassing is op overheidsopdrachten  
die de overheden gunnen aan een gezamenlijke rechtspersoon, indien: 
a) de overheden op die rechtspersoon gezamenlijk toezicht uitoefent zoals op  
      hun eigen diensten, 
b)  meer dan 80% van de activiteiten (lees: de omzet) van de gezamenlijke  
     rechtspersoon de  uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door  
     de controlerende overheden, en 
c) er geen directe participatie van privékapitaal is in de gezamenlijke rechts- 
persoon. 
De voorgestelde rechtsvorm maakt quasi inbesteding mogelijk omdat voldaan  
wordt aan het gestelde in dit artikel van de Aw2012. 
 
1.5   Meest lichte vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon. 
Van Doorne advocaten adviseert om te kiezen voor de rechtsvorm  
van een (coöperatieve) vereniging (coöperatie), in het bijzonder  
vanwege de 'dubbele' borging met de provincies en vervoerregio’s  
(als lid én als deelnemer/afnemer) bij de coöperatie. De coöperatie  
biedt vanwege het beperkt aantal wettelijke bepalingen dat van  
toepassing is, een grote mate van vrijheid qua inrichting. De statuten  
kunnen veelal precies op de wensen van provincies en vervoerregio’s  
partijen) worden afgestemd. (Voor nadere informatie over de cooperatieve  
vereniging wordt verwezen naar het bijgevoegde advies van Van Doorne, HB 
2254503). 
 
1.6 Gezamenlijke keuze van de provincies 
Het door Van Doorne uitgebrachte advies om te kiezen voor een coöperatie  
met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) is op ambtelijk niveau afgestemd. 
Daarbij is de afspraak gemaakt om conform dit advies van Van Doorne aan  
Gedeputeerde Staten c.q. Provinciale Staten voor te stellen deel te nemen  
aan een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)(de Coöperatieve 
 Vereniging NDOV-DOVA). 
 
2.1. Provinciewet schrijft betrokkenheid provinciale staten voor. 
In artikel 158, tweede lid van de Provinciewet is bepaald dat Gedeputeerde Staten  
voordat zij besluiten om deel te nemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon,  
eerst hun voornemen daartoe aan Provinciale Staten moeten voorleggen. 
Daarbij moeten Provinciale Staten in de gelegenheid worden gesteld wensen  
en bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken. 
 
2.2. Voorgenomen deelname is in lijn met kadernota verbonden partijen. 
In de door Provinciale Staten vastgestelde Kadernota Verbonden Partijen is  
een afwegingskader opgenomen dat moet worden doorlopen om na te gaan  
of het wenselijk is om als een provincie deel te nemen in een privaatrechtelijke 
rechtspersoon. 
Daarbij moeten de zes stappen die zij opgenomen in het afwegingskader dat 
onderdeel uitmaakt van deze kadernota, worden doorlopen. Uit toetsing aan 
 deze stappen blijkt dat het deelnemen in de voorgestelde privaatrechtelijke  
rechtspersoon NDOV/DOVA in het bijzonder is aangewezen voor de uitoefening  
van een publieke taak . Het resultaat van de toetsing is opgenomen bij  
argument 1.3. 
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9. Kanttekeningen 
Geen. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

  Advies Van Doorne     2254503 bijgevoegd 

  Concept ake van oprichting 2254488     bijgevoegd       
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