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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-723946134 DOS-2015-
0007638

Onderwerp

Brief aan Provinciale Staten over de evaluatie implementatieproces OV concessie Drechtsteden-

Molenlanden-Gorinchem 

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten betreffende duiding op de evaluatie

implementatieproces OV concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (DMG).

2. Kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie implementatieproces OV concessie DMG’

door TwynstraGudde.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de evaluatie implementatieproces OV

concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. 
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS de alinea over
het verschuiven van de overgang van de concessie naar de rustigere zomermaanden te
herschrijven door nadrukkelijker op te nemen dat GS hier aandacht voor hebben, maar dat het er
vooralsnog op lijkt dat het voor deze concessie DMG niet mogelijk is om de overgangsdatum te
wijzigen.

Bijlagen
- Bijlage 1 : Brief aan Provinciale Staten over de evaluatie implementatieproces OV

concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem
- Bijlage 2: Rapport evaluatie implementatieproces OV concessie DMG door

TwynstraGudde

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 februari 2020 25 februari 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Voor de concessie openbaar vervoer Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem (DMG) heeft er een

evaluatie plaatsgevonden van de implementatiefase. Gezien het feit, dat onderdelen uit de

inschrijving van Qbuzz niet of niet volledig geïmplementeerd zijn, zal ook de periode na de

formele afronding van de implementatiefase meegenomen worden. De evaluatie beslaat daarom

de periode van 9 januari 2018 tot en met 1 november 2019.

 

De provincie Zuid-Holland heeft TwynstraGudde gevraagd om de evaluatie uit te voeren. Het doel

van het evaluatieonderzoek is om inzicht te krijgen in hoe het implementatieproces verlopen is en

om te leren van de opgedane ervaringen. De lessen wil de provincie Zuid-Holland meenemen bij

de voorbereiding en implementatie van volgende OV concessies.

 

De vast te stellen brief aan Provinciale Staten geeft duiding op de eindrapportage van de

evaluatie. 

 

Zie voor verdere toelichting de brief aan Provinciale Staten (bijlage 1 ). 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW: n.v.t.

Programma: 2. Bereikbaar en Verbonden

Financiële risico’s: n.v.t.

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 
Op 9 januari 2018 is de concessie DMG aan Qbuzz gegund.

3 Proces

 

Middels brieven van 11 oktober 2019 (Onderwerp ‘Evaluaties OV concessies en consultatie

beleidskader concessie Zuid-Holland Noord), 5 december 2019 (DOS-2015-0007638) zijn

Provinciale Staten over de evaluatie geïnformeerd. 

 

De evaluatie heeft een relatie met de behandeling van het Beleidskader aanbesteding concessie

Zuid-Holland Noord (ZHN) in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 12 februari 2020.

Op 28 januari 2020 is de eindrapportage aan Provinciale Staten verstuurd middels een lid GS-

brief (DOS-2015-0007638). Zodoende is de rapportage tijdig aan Provinciale Staten verstuurd

voor de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 12 februari 2020.

 

De duiding kan door PS desgewenst betrokken worden bij de bespreking van het Beleidskader

aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord bij de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie

op 12 februari 2020.   
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4 Participatie

 

De verschillende stakeholders, zoals Qbuzz, regio, gemeenten, reizigersorganisatie, zijn

betrokken bij het opstellen van de evaluatie. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Naast de toezending aan Provinciale Staten, zal er geen actieve communicatie plaatsvinden over

de eindrapportage.  

 


