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Onderwerp
Beantwoording vragen evaluatie implementatie concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem
Advies
1.

Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten over beantwoording vragen evaluatie
implementatie concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem.

2.

Kennis te nemen van de beantwoording van de technische vragen door
TwynstraGudde.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoording vragen evaluatie
implementatie concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem.

3.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Bijlage 1 : GS-brief aan de Provinciale Staten over beantwoording vragen evaluatie implementatie
concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem
Bijlage 2: Rapportage DMG eerste kwartaal 2020
Bijlage 3: Antwoorden TwynstraGudde op technische vragen van Commissie BE betreffende het
rapport ‘Evaluatie implementatieproces OV concessie DMG’
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1

Toelichting voor het College

In de vergadering van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 13 mei 2020 is, bij de
behandeling van het agendapunt over de evaluatie implementatie concessie DrechtstedenMolenlanden-Gorinchem (DMG) van concessiehouder Qbuzz, een aantal vragen gesteld over de
stand van zaken in de DMG-concessie. Daarnaast zijn er een aantal technische vragen gesteld
over het rapport ‘Evaluatie implementatieproces OV concessie DMG’.
In de commissievergadering zijn de volgende toezeggingen gedaan aan PS:
-

een totaaloverzicht met de laatste stand van zaken binnen de DMG-concessie vóór de
coronacrisis;
nader in te gaan op de stand van zaken met betrekking tot de elektrische bussen;

-

nader in te gaan op de stand van zaken met betrekking tot de ombouw van de voertuigen
van de MerwedeLingelijn;
nader in te gaan op de stand van zaken met betrekking de stiptheid van de

-

MerwedeLingelijn;
een overzicht van geleerde lessen en verbeterpunten;
de technische vragen door te geleiden naar het onderzoeksbureau TwynstraGudde.

De vast te stellen brief aan Provinciale Staten geeft invulling aan op de gedane toezeggingen.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: € 0,00

Programma
Financiële risico’s

: Programma 2 - Bereikbaar Zuid-Holland
: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
Geen bijzonderheden.

2 Voorafgaande besluitvorming
Op 9 januari 2018 is de concessie DMG aan Qbuzz gegund. De concessie DMG rijdt inmiddels
1 ,5 jaar. De start van de concessie was niet goed. Dit heeft erin geresulteerd dat de provincie een
boete heeft opgelegd van € 300.000. Daarnaast zijn er door PS 2 hoorzittingen georganiseerd (29
mei 2019 en 29 januari 2020) betreffende de problemen bij de implementatie van de DMG
concessie.

3 Proces
Middels brieven van 1 1 oktober 2019 (Onderwerp ‘Evaluaties OV concessies en consultatie
beleidskader concessie Zuid-Holland Noord), 5 december 2019 (Deelname PS-lid aan evaluatie
implementatie DMG concessie/DOS-2015-0007638) en 5 februari 2020 (Toezending brief met
duiding en eindrapportage/PZH-2020-723946134/DOS-20150007638) zijn Provinciale Staten over
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de evaluatie geïnformeerd.

Voor de DMG concessie heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de implementatiefase.
Gezien het feit, dat onderdelen uit de inschrijving van Qbuzz niet of niet volledig geïmplementeerd
zijn, is ook de periode na de formele afronding van de implementatiefase meegenomen. De
evaluatie beslaat daarom de periode van 9 januari 2018 tot en met 1 november 2019.
De provincie Zuid-Holland heeft TwynstraGudde gevraagd om deze 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. Het rapport ‘Evaluatie implementatieproces OV
concessie DMG’ is in de Commissie Bereikbaarheid en Energie van 13 mei jl. besproken. Een
aantal statenleden heeft over het rapport technische vragen gesteld. Deze vragen zijn door
TwynstraGudde beantwoord en als bijlage toegevoegd aan de brief aan Provinciale Staten.

4 Participatie
Participatie is niet van toepassing.

5 Communicatiestrategie
Naast de toezending aan Provinciale Staten, zal er geen actieve communicatie plaatsvinden.

3/3

