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Behandelingsvoorstel voor de commissie IME

Onderwerp: Verlening concessies streekvervoer Oost Utrecht, Wijk bij Duurstede en Zuidwest Utrecht
aan connexxion.

Cie-datum : 10 juni 2004 Cie-nummer: 2004IME48

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 18 mei 2004 inspraak: nee
eerdere behandeling in cie:         nee op: -
in PS: nee op: -

Behandelend ambtenaar: C. Elzinga toestel: 3740
Portefeuillehouder: Dhr. G. Mik

Inleiding

Met connexxion is een afspraak gemaakt om de concessie streekvervoer Wijk bij Duurstede en
Zuidwest Utrecht voor een periode van 3 jaar en de concessie oost Utrecht voor 11,5 maand
onderhands aan hen te gunnen. De concessie streekvervoer Oost Utrecht wordt per 12 december 2004
aanbesteed, zodat deze concessie voor een periode van 11,5 maand wordt verleend.
Deze strategie van concessieverlening is conform het eerdere besluit van het college van gedeputeerde
staten van 1 juli 2003 genomen.

Het voorstel voor een 3-jarige looptijd sluit uitstekend aan op de voorgenomen clustering van
aanbestede en niet aanbestede concessies in de provincie Utrecht. De clustering van concessies en het
aanbesteden van vervoerkundig logische gebieden kan uiteindelijk in 2006 en 2008 tot een beter
resultaat van aanbesteding leiden De looptijd is voor de vervoerder ook een redelijke termijn om
goede investeringen in nieuw materieel te doen.

Bij onderhandse verlening schrijft de huidige regeling concessionering openbaar vervoer voor, dat de
zittende vervoerder (connexxion) voorrang heeft indien hij de concessie en de financiële voorwaarden
aanvaardt.
De vervoerder heeft de voorwaarden van de nieuwe concessies aanvaard en er is overeenstemming
over de financiering. De dienstregeling voor 2004 kan ondanks de bezuinigingen van het rijk
nagenoeg in stand worden gehouden, de kwaliteit kon worden verbeterd en er is een goede
prijsafspraak met de vervoerder gemaakt.
Door de overdracht van lijnen, de onzekerheid over de hoogte van de bezuinigingen en de
reizigersontwikkeling heeft de concessieverlening de nodige vertraging ondergaan.
Voorts heeft het bedrijf enige tijd nodig gehad om met de definitieve voorstellen en de efficiency
voorstellen akkoord te gaan.

Vervolgt inleiding op pagina 2 ja
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Vervolg samenvatting:

Beschikbare middelen.

Het kabinet Balkenende I en II heeft voor de kabinetsperiode 2003 tot en met 2007 het openbaar
vervoer aanzienlijke bezuinigingen € 134,- miljoen opgelegd.
Het kabinet heeft op de derde dinsdag van september in 2003 bij de presentatie van de miljoenennota
voor 2004 vervolgens een aanvullende bezuiniging van € 40,- miljoen voor de bestrijding van
ziekteverzuim op het openbaar vervoer aangekondigd.
Het totaal van de bezuinigingen voor de kabinetsperiode komt daarmee op € 174,- miljoen (-16%).
Het totale budget voor het regionale openbaar vervoer in Nederland bedraagt circa € 1,1 miljard.
Een deel van deze bezuinigingen bestaat enerzijds uit een efficiency taakstelling om de
kostendekkingsgraad te verhogen en anderzijds uit een generieke bezuiniging om de
overheidsuitgaven te beperken.
De financiële ruimte om de komende jaren het openbaar vervoer in de provincie Utrecht te financieren
komt daardoor onder zware druk te staan.

Het aandeel in de bezuinigingen voor de provincie Utrecht is over deze periode circa € 2,6 miljoen
inclusief de bezuiniging van de stadsdienst Amersfoort van circa € 0,6 miljoen.
De provincie moet over 4 jaar € 2,0 miljoen bezuinigen, waarvan het grootste deel betrekking heeft op
de exploitatie dienstregeling van de concessies van de vervoerbedrijven BBA en connexxion.
Een deel van de bezuinigingen kan binnen de ruimte van de begroting van openbaar vervoer worden
opgevangen.

De financiering van de drie vorengenoemde concessies valt na doorvoering van de
efficiencymaatregelen binnen de ruimte van de beschikbare middelen voor openbaar vervoer.

Afspraken vervoerder.
Connexxion heeft aangegeven de concessies op basis van de vervoerkundige en financiële
voorwaarden van de provincie te willen rijden.
De voorgestelde looptijd van drie jaar sluit uitstekend aan op de aanbestedingsstrategie om deze
concessies met de reeds aanbestede concessie te clusteren.
De aanbieding van de vervoerder is financieel en kwalitatief een goede aanbieding en bestaat  uit een
goed vervoerkundig plan, waarborgen voor de sociale veiligheid en een marketing strategie, die samen
met BRU provinciaal breed nader vorm wordt gegeven.
De dienstregeling blijft in stand met uitzondering van de afspraken over de vakantiedienstregeling en
het klein onderhoud.
De dienstregeling is voor wat betreft het voorzieningenniveau gebaseerd op de uitgangspunten van het
SMPU en wordt gedurende de looptijd van de concessie gegarandeerd.
De gemiddelde leeftijd van bussen is flink omlaag gebracht en ligt gedurende de looptijd van de
concessie tussen de 4 en 6 jaar. De maximale leeftijd mag niet ouder zijn dan 8 jaar.
Alle nieuw aan te schaffen bussen dienen (semi) lage vloerbussen te zijn en moeten voldoen aan de
nieuwste normen voor het milieu.

Dienstregelingplan.
Het door connexxion ingediende dienstregelingplan omvat naast de concessie streekvervoer Oost
Utrecht ook de concessies Zuidwest en de corridor Wijk.
De door connexxion voorgestelde dienstregeling in het dienstregelingplan van 31 juli 2003 is ten
opzichte van voorgaande jaren slechts op kleine onderdelen gewijzigd, hoewel het aantal reizigers met
gemiddeld -5% is teruggelopen..
De dalende reizigerstrend is een landelijke ontwikkeling, waarvan de verklaring moet worden
toegeschreven aan de conjuncturele ontwikkelingen van onze economie en de teruggang van het
treinvervoer. In Amersfoort hebben voornamelijk de infrastructurele werken op de corridors in de stad
een belangrijke rol gespeeld. Een scherpe analyse kan het vervoerbedrijf echter niet kunnen geven.
Naast de lagere reizigersopbrengsten leiden de bezuinigingen tot een fors lagere rijksbijdrage voor
2004, waardoor de beschikbare middelen in 2004 flink zijn gedaald.
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Het logische gevolg van minder reizigers is het aanpassen van de dienstregeling, omdat de vraag naar
vervoer fors is gedaald.

Met het vervoerbedrijf is de afgelopen maanden vervolgens stapsgewijs bekeken wat de
mogelijkheden waren om zonder grote aantasting van de dienstregeling de problemen voor de
komende jaren op te lossen.
Dit overleg is zeer constructief en opbouwend geweest. Connexxion is bereid gebleken mee te werken
aan de uitwerking van efficiencymaatregelen, indien het kan rekenen op een meerjarenafspraak.
De volgende efficiencymaatregelen zijn met de vervoerbedrijven besproken:

1. Een efficiencytaakstelling met als doel verhoging kostendekkingsgraad conform de doelstellingen
van het SMPU en het rijk. Deze maatregel wordt zonder aantasting van de dienstregeling
doorgevoerd. Over de periode 2004 tot en met 2007 wordt oplopend een effectieve
bezuinigingstaakstelling van 3% voorgesteld;

2. Het rijk heeft voor 2004 en 2005 op advies van het IPO een extra tariefstijging van de
strippenkaart van respectievelijke 2% per jaar voorgesteld. Voor 2006 moeten nog nadere
afspraken worden gemaakt.

3. Dienstregeling: “Invoering vakantiedienstregeling en het doorvoeren van kleine maatregelen, die
bestaan uit het schrappen van enkele ritten in de vroege ochtend en late avond conform de normen
van het voorzieningenniveau (streefbeeld) dat de provincie in 2000 heeft vastgesteld. De
effectieve bezetting van deze ritten is voor deze ritten 1 a 2 reizigers per rit en dus slecht. Het
schrappen van deze ritten gaat niet ten kosten van de basis van het voorzieningenniveau, omdat de
deze maatregel een zeer beperkte omvang heeft;

4. Er is op de relatie Amersfoort en Leusden een pilot met een dalurenkaartje gestart met als
doelstelling de verloren reizigers terug te winnen De effecten hiervan zijn na 2005 te verwachten.

De maatregelen zijn uitgebreid met de vervoerders besproken, die zich kunnen vinden in de afspraken.

De voorstellen zijn reeds op 16 december 2003 aan het college van Gedeputeerde staten voorgelegd en
geaccordeerd.


