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Onderwerp:
Advisering Provincie op Ontwerp-Programma van Eisen busconcessies Metropoolregio
Rotterdam Den Haag
Publiekssamenvatting:
Door vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) is aan de Provincie
het “Ontwerp-Programma van Eisen Busconcessies MRDH” ter advisering voorgelegd. Dit
aangezien de Provincie als vervoersautoriteit grenst aan het gebied van MRDH, en dit
wederzijdse afstemming vergt op het vlak van binnenkomende en uitgaande
grensoverschrijdende lijnen. De advisering biedt daarnaast de gelegenheid aan de Provincie om
ook meer in algemene zin advies te geven op de inhoud van het Ontwerp-PvE van MRDH,
bijvoorbeeld ten aanzien van de looptijd die de MRDH wil hanteren voor zijn concessies, en de
bepalingen ten aanzien van tarievenbeleid die de MRDH.

Advies:
 Vast te stellen de brief aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarin door



Gedeputeerde Staten advies wordt uitgebracht op het Ontwerp-Programma van Eisen
voor de busconcessies van de metropoolregio;
Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.
Bijlagen:
reactie PZH op Ontwerp-PvE bus MRDH.doc
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1 Toelichting voor het College
Door vervoersautoriteit MRDH is aan de Provincie het “Ontwerp-Programma van Eisen
Busconcessies MRDH” ter advisering voorgelegd. Dit aangezien de Provincie als
vervoersautoriteit grenst aan het gebied van MRDH, en dit wederzijdse afstemming vergt op het
vlak van binnenkomende en uitgaande grensoverschrijdende lijnen. De advisering biedt
daarnaast de gelegenheid aan de Provincie om ook meer in algemene zin advies te geven op de
inhoud van het Ontwerp-PvE van MRDH, bijvoorbeeld ten aanzien van de looptijd die de MRDH
wil hanteren voor zijn concessies, en de bepalingen ten aanzien van tarievenbeleid die de MRDH.
Bijgaande brief betreft de schrifelijke reactie van de Provincie aan MRDH.
Financieel en fiscaal kader:
Er zijn geen financiele en fiscale consquenties.
Juridisch kader:
Er zijn geen juridische consequenties.

2 Proces
Zie punt 1

3 Communicatiestrategie
Over dit besluit vindt geen communicatie plaats.
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