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         HILVERSUM  

Onderwerp

Addendum op Concessie Hoekse / Waard Goeree-Overflakkee

 

Geachte           , 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

In het bestek Europese aanbesteding openbaar vervoer over de weg ‘Hoeksche Waard / Goeree

Overflakkee 2015’, door GS vastgesteld op 3 februari 2015, dat aan de basis ligt van de huidige

concessie Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee, is een aantal eisen aan de ontsluiting van

kernen en attractiepunten in het concessiegebied opgenomen. Om de implementatie van de in

het Transitieplan beschreven aanpassingen van het OV-aanbod, zoals de invoering van onder

meer OV op Maat, mogelijk te maken is het noodzakelijk de Concessie aan te passen. Naast

deze aanpassingen is landelijk overeen gekomen de concessie aan te passen voor de invoering

van MaaS-diensten.

De hiervoor vermelde concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee 2015-2023 wordt

overeenkomstig de artikelen van dit addendum gewijzigd. De benodigde aanpassingen hebben

wij vastgelegd in het bijgevoegde addendum op de concessie.

Bezwaarprocedure 

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken,

volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij

Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de

linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres

Provinciehuis naar pagina 1 van deze brief.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

http://www.zuid-holland.nl
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlage: 2022.03.16 Addendum Concessie  (bijlage brief aan Connexxion).pdf 


