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Onderwerp:

Uitvoeringsovereenkomst elektrische bussen in de concessie DAV aangaan

Publiekssamenvatting:

De provincie Zuid-Holland spant zich in voor een schonere provincie. Dit doet ze door schoon 

openbaar vervoer te stimuleren, conform landelijke afspraken. De provincie Zuid-Holland heeft 

daarom met Arriva, de vervoerder van de concessie in Drechtsteden Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (DAV), afgesproken dat zij vijf elektrische bussen zal aanschaffen en deze zal 

inzetten voor het busvervoer in de concessie DAV. Deze elektrische bussen zullen mee overgaan 

naar de volgende concessie. In een uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken over deze vijf 

bussen uitgewerkt. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt op 22 maart 2017 ondertekend.

Advies:

1. Aan te gaan de uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de aanschaf van vijf 

elektrische bussen (zero emissie) voor het stedelijk vervoer van Gorinchem en Dordrecht 

in de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) met Arriva 

Personenvervoer Nederland B.V.

2. De publiekssamenvatting vast te stellen over het aangaan van de 

uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de aanschaf van vijf elektrische bussen (zero 

emissie) voor het stedelijk vervoer van Gorinchem en Dordrecht in de concessie 

Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) met Arriva Personenvervoer 

Nederland B.V.

NB De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Het advies is aan de CdK om de heer F. 

Vermeulen, gedeputeerde verkeer en vervoer, te machtigen om de overeenkomst namens de 

provincie te ondertekenen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: J. Lansdaal Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Heijman, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 14 maart 2017 22 maart 2017
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Uitvoeringsovereenkomst ZE DAV 2017

1 Toelichting voor het College

Op 1 november 2016 is de brief met de afspraken van het bestuurlijk overleg met Arriva d.d. 5 juli 

2016 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Een van de afspraken betreft de komst van vijf 

elektrische bussen in de concessie DAV. Afgesproken is dat Arriva drie elektrische bussen inzet 

op lijn 10 in Dordrecht en twee bussen inzet voor de stadsdienst in Gorinchem. Dit onder de 

voorwaarde dat de vijf elektrische bussen uiterlijk per 15 juli 2017 operationeel moeten zijn, de 

twee bussen voor stadsdienst Gorinchem pantograaf ready worden geleverd (zodat de bussen 

direct kunnen worden opgeladen) en Arriva meewerkt aan een zorgvuldige overdracht van de 

bussen en de laadinfrastructuur in Schelluinen eind 2018 aan de nieuwe vervoerder van de 

concessie DAV. Onder deze voorwaarden zal de provincie Zuid-Holland aan Arriva ontheffing 

verlenen van de in het Programma van Eisen van de concessie DAV genoemde leeftijdseis voor 

het busmaterieel (gemiddeld maximaal 8 jaar) en zal de nieuwe vervoerder een 

overnameverplichting worden opgelegd voor de vijf elektrische bussen en de oplaadinfrastructuur 

op de stalling in Schelluinen. 

In de uitvoeringsovereenkomst die in dit kader is opgesteld zijn de afspraken tussen de provincie 

Zuid-Holland en Arriva nader uitgewerkt. De overeenkomst regelt zaken zoals de vereiste 

specificaties en uiterlijk van de bussen, de inzet van de bussen in de concessie DAV, de toe te 

passen afschrijving en de overdracht van de bussen en de oplaadinfrastructuur aan de 

opvolgende vervoerder. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt voorafgaand aan de Stuurgroep 

DAV op 22 maart 2017 ondertekend door de bestuurders van de provincie en Arriva, in 

aanwezigheid van de regiobestuurders.

Financieel en fiscaal kader:

Arriva bekostigt zelf de pilot. De provincie zal, als aan alle voorwaarden wordt voldaan voor de 

komst van de elektrische bussen, Arriva daarom toestaan om met ouder materieel dan 

voorgeschreven in het Programma van Eisen door te blijven rijden tot het eind van de concessie 

(december 2018) en een overnameverplichting opleggen aan de nieuwe vervoerder van de 

concessie DAV. 

Juridisch kader:

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt de heer F. Vermeulen, gedeputeerde verkeer en vervoer, gemachtigd om de 

overeenkomst namens de provincie te ondertekenen.

2 Proces

Arriva, provincie en regionale partners hebben samen gewerkt aan deze energietransitie in de 

steden Dordrecht en Gorinchem.

De uitvoeringsovereenkomst is in overleg met de juridische en financiële adviseurs tot stand 

gekomen. 
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3 Communicatiestrategie

Rond de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst wordt een persmoment georganiseerd. 

Door dit te doen voorafgaand aan een stuurgroepvergadering, in aanwezigheid van regionale 

partners, wordt de samenwerking met regionale partners benadrukt.
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