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

Onderwerp:

Gezamenlijke aan besteding busvervoer drie provincies

Agendapunt:

10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

Woensdag 8 november 2017

Constaterende dat:
- door Gedeputeerden van de drie provincies is medegedeeld dat er in April 2018 een Nota van Uitgangspunten
aan de Staten ter besluitvorming zal worden aangeboden;
- de huidige en tot tevredenheid functionerende concessie IJsselmond nog tot 2023 doorloopt;
- er door de drie Staten (nog) geen besluit genomen is om tot een gezamenUjke aanbesteding van de concessie
over te gaan;
- De einddata van de tien(10) huidige en lopende concessies binnen de drie provincies sterk uiteenlopen wat
grote (financielle) risico's met zich mee kan brengen;
- de kosten die een gezamenlijke aanbesteding met zich meebrengen niet in beeld zijn gebracht;
- uit de verkenning van de gezamenlijke aanbesteding en de 'Nota van Uitgangspunten' is gebleken het
handhaven van de huidige indeling van de concessies het beste aansluit bezien vanuit het oogpunt van de
Flevolandse reizigersstromen;
- Door de huidige concessie IJsselmond te handhaven, de provinciegrenzen in takt blijven, met dien verstande
dat de grens tussen Overijssel en Flevoland voor de concessie IJsselmond net als nu geen rol speelt. Eveneens
blijft het gedelegeerde stadsvervoer in Almere en Lelystad gehandhaafd;
Overwegende dat:
1. Noch uit het verkennend onderzoek, noch uit de 'concept Nota van Uitganspunten' de noodzaak gebleken is
om tot een gezamenUjke aanbesteding te komen;
2. de consequenties van vervroegd beëindigen cq samenvoegen van de concessies onvoldoende helder zijn,
gelet op de mogeUjke afkoopsom, de frictiekosten en afschrijving materieel en beheer;
3. Vervroegd beëindigen onrust zal geven bij het personeel (onzekerheid baanbehoud bij o.a. chauffeurs);
•

Verzoeken het college / | 3 Dragen het college op /

•

Spreken uit

1) Provinciale Staten een voorstel ter besluitvorming, ten spoedigste te doen voorleggen waarin duideUjk
wordt wat de nut en noodzaak is van een gezamenUjke aanbesteding Openbaar Vervoer door de provincies
Flevoland, Gelderland en Overijssel;
2) In dit voorstel expUciet aan te geven wat de voordelen voor de reizigers en financiële gevolgen zijn van een
gezamenlijke aanbesteding
3) Indien dit tot een positieve besluitvorming leidt, dit in te brengen bij een tweede gezamenUjke
beeldvormende sessie van de drie provincies, ter voorbereiding op het ontwikkelen van een Nota van
Uitgangspunten.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

W. Jansen (SOPlus)

Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus besloten in dé openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier, /

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek
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