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Toelichting                                                                                                         n.v.t. 
 
Bijlage(n):   1 

Inleiding 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het concessiebeheer in het openbaar 
vervoer in de provincie Utrecht. Gekeken is naar de uitvoering van de concessie, de doelbereiking van 
het provinciale beleid en de invloed van de provincie op de uitvoering door de vervoerders. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Als algemene conclusie geeft de Rekenkamer: 
“De provincie Utrecht bereikt haar beleidsdoelen van het openbaar vervoer gedeeltelijk. Het aandeel 
van het openbaar vervoer in de totale mobiliteit stijgt. De concessies dragen daaraan niet allemaal 
evenveel bij. De provincie voert het concessiebeheer redelijk uit. De informatievoorziening is redelijk 
op orde en verbeterd. De provincie maakt bij niet-naleving van verplichtingen zonodig gebruik van 
boetes als aanspreken niet helpt. Het gevoerde concessiebeheer voorkomt echter niet dat de prestaties 
van de vervoerder in de onderzochte concessies ten dele achterblijven bij de ambities en afspraken.”
Deze conclusie wordt uitgebreid onderbouwd (zie hoofdstuk 7). 
 
In het rapport komt de Randstedelijke Rekenkamer met drie aanbevelingen (zie ook hoofdstuk 7 van 
het rapport), hieronder kort samengevat. 

1. Verzamel prestatiegegevens onafhankelijk van de vervoerder. 
2. Regisseer planning en uitvoering van wegwerkzaamheden, zodat uitval van ritten in het OV 

en/of invloed op de punctualiteit zo minimaal mogelijk is. Zorg daarnaast voor flankerend 
beleid ter stimulering van het OV-gebruik. 

3. Stel indicatoren vast voor het bereiken van de beleidsdoelen en rapporteer daarover. 
Rapporteer periodiek over de prestaties in de concessie en de uitvoering van het 
concessiebeheer. 

Gedeputeerde Staten heeft in reactie op de aanbevelingen aangegeven dat reeds op een aantal vlakken 
invulling wordt gegeven aan aanbevelingen 1 en 2. Voor aanbeveling 3 stelt GS voor om jaarlijks een 
rapportage aan de commissie te zenden met daarin beschreven de prestaties in de concessie en 
voortgang van de beleidsdoelen. 
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Besluit 

Besluit van 23 november 2009 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie; 
 
Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Beheer en uitvoering concessies 
openbaar vervoer” en de in dit statenvoorstel verwoorde toelichting; 
 
Besluiten:  

1. Kennis te nemen van het rapport, inclusief de daarin opgenomen aanbevelingen en de reactie 
van Gedeputeerde Staten daarop. 

2. Akkoord te gaan met de wijze waarop Gedeputeerde Staten de aanbevelingen van de 
Randstedelijke Rekenkamer invult. 

3. Gedeputeerde Staten te verzoeken om, conform aanbeveling 4 en het aanbod van 
Gedeputeerde Staten terzake, jaarlijks een rapportage aan Provinciale Staten te zenden met de 
prestaties in de concessie en de voortgang van de beleidsdoelen. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


