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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-581123180 (DOS-2007-

0002410)

Contact

R.A. Bos

070 - 441 63 50

ra.bos@pzh.nl

Onderwerp:

Overeenkomst GroeneHarthopper met De Vier Gewesten.

Publiekssamenvatting:
Het CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) voorziet in het vervoer van de groep reizigers met 

een WMO indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en in het vervoer van de groep 

reizigers die geen of een beperkt openbaar vervoer alternatief hebben. In de regio Midden-

Holland wordt dit CVV systeem de GroeneHartHopper genoemd. Het betreft vervoer van deur tot 

deur. Reizigers hoeven dus niet te lopen van en naar een bushalte. Op basis van het aandeel van 

twee groepen reizigers worden de kosten van het vervoer verdeeld tussen de provincie en de 

gemeenten.

De provincie draagt de kosten voor het vervoer voor reizigers zonder een openbaar vervoer 

alternatief en die niet in het bezit zijn van een WMO indicatie (ca. 10% van het totaal aantal 

reizigers). De provincie maakt, naast de betrokken gemeenten deel uit van het bestuur van de 

Stichting in de regio Midden-Holland. De Stichting is verantwoordelijk voor de aanbesteding en 

het opzeggen van contracten met vervoerders. De provincie moet als bestuurslid van de Stichting 

instemmen met de keuze van de contractpartij die het vervoer daadwerkelijk gaat uitvoeren.

De stichting stelt aan de provincie voor om de uitvoering van het vervoer van de 

GroeneHartHopper op te dragen aan De Vier Gewesten en met hen een overeenkomst aan te 

gaan.

Advies:
1. aan te gaan de overeenkomst GroeneHartHopper met De Vier Gewesten;

2. vast te stellen de brief aan de De Vier Gewesten;

3. vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Overeenkomst 

GroeneHartHopper met De Vier Gewesten

4. geheimhouding op te leggen op de punten 1 tot en 3 op grond van artikel 55 van de 

Provinciewet en artikel 10, lid 2, onder f van de Wet openbaarheid van bestuur en deze 

geheimhouding op te heffen na verzending van de brief met de bijbehorende 

overeenkomst aan De Vier Gewesten.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: R.A. Bos Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: A.Heijman digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B-geheim met eindtermijn 4 april 2017 4 april 2017
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Het advies aan de Commissaris van de Koning is om de heer F. Vermeulen gedeputeerde 

Verkeer en Vervoer te machtigen tot het ondertekenen van de overeenkomst GroeneHartHopper 

met De Vier Gewesten.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Aanbiedingsbrief GroeneHartHopper.
Machtiging van de CdK voor de heer F.Vermeulen.
Overeenkomst GroeneHartHopper DVG met Provincie Zuid-Holland.
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1 Toelichting voor het College

De eveneens aan het bestuur van de Stichting CVV GroeneHartHopper deelnemende gemeenten 

Gouda, Zuidplas, Bodegraven/ Reeuwijk, Krimpenerwaard en Waddinxveen hebben reeds eind 

2006 bestuurlijk ingestemd met de overeenkomst met De Vier Gewesten.

Omdat de overeenkomst slechts een looptijd heeft tot augustus 2017 heeft de Stichting het 

voornemen geuit de overeenkomst te willen verlengen. Dit voorstel zal separaat nog worden 

aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland.

Financieel en fiscaal kader:
Er zijn geen financiële consequenties.

Het besluit over de provinciale bijdrage aan de GroeneHartHopper geschiedt separaat op basis 

van een subsidieverzoek van de regio Midden-Holland en staat los van de keuze van de 

vervoerder voor de GroeneHartHopper.

Voor 2017 heeft de Stichting in de regio Midden-Holland een verzoek ingediend voor een bedrag 

van € 365.000,-

Via een aparte beschikking wordt dit bedrag aan de Stichting ter beschikking gesteld.

Juridisch kader:

machtiging
De Commissaris van de Koning is, na rechtsgeldige besluitvorming door Gedeputeerde Staten, 

bevoegd de juridische binding aan te gaan. De CdK machtigt gedeputeerde Floor Vermeulen, om 

de overeenkomst namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 55 van de Provinciewet op de brief en de 

overeenkomst, alsmede op de publiekssamenvatting, vanwege het belang dat de geadresseerde  

erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie als bedoeld in artikel 10, lid 2, 

onder f van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgeheven op het 

moment dat de brief met de overeenkomst wordt verzonden. 

2 Proces

Na ondertekening door gedeputeerde Vermeulen wordt de overeenkomst ter mede ondertekening 

aangeboden aan een vertegenwoordiger van De Vier Gewesten.

3 Communicatiestrategie

Geen afzonderlijke communicatie nodig.
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