Ingekomen email d.d. 23-5-2016

Commissie MME 23-05-2016

Mevrouw de voorzitter,
Tijdens de vorige vergadering MME op 4 april jl. heb ik nadrukkelijke gevraagd aan
Gedeputeerde Mevr. Verbeek of zij zelf contact heeft gehad met de bedrijven of een delegatie
van het bedrijventerrein Mijdrecht waar in de nieuwe concessie een verschraling is toegepast op
het aanbod van OV.
Met name de lijn 130. Haar antwoord was: Zijzelf niet maar de gedeputeerde was zeer stellig in
haar beantwoording dat Syntus dat wél zou hebben gedaan. Ook nog in de beantwoording: Dat
het programma van eisen op basis van de consultatie ronde vervolgens wordt vastgesteld en zou
daarna de aanbesteding ingaan. Zie verslag MME 4 april
De Bedrijven Vereniging heeft, omdat men zelf niet kon inspreken, het verslag van de
vergadering opgevraagd en geconstateerd dat de beantwoording niet correct is. Er is nog nooit
iemand van de Provincie of van Syntus die ooit contact heeft opgenomen met wie en welk
bedrijf dan ook.
De bedrijven en ook de bedrijven vereniging hebben Syntus hierover ter middels brieven om
uitleg gevraagd.
Men heeft mij daarvan in kennis gesteld daar ik ook de vragen had gesteld.
Ik heb gedeputeerde hiervan met voorbeelden van de correspondentie op de hoogte gesteld en
de gedeputeerde heeft voortvarend de nodige stappen ondernomen om uit te zoeken hoe het
kon, daar zij in de veronderstelling was dat Syntus in overleg was gegaan met een delegatie van
de bedrijven en het niet was gebeurt. Het bleek later na contact met Syntus dat dat niet door
Syntus was gedaan. Ik heb haar de telefoonnummers gegeven van mijn contactpersonen. Er is
direct door de gedeputeerde contact gezocht met de bedrijven vereniging en er zijn afspraken
gemaakt. Hierin is ook de lijn 126 betreffende de carpoolplaats langs de A2 Abcoude
meegenomen. De afspraak met de ouderen vereniging van Abcoude-Baambrugge heeft
inmiddels tot ieders tevredenheid plaatsgevonden en met elkaar zijn afspraken gemaakt over
nog eventuele aanpassingen waar ook de ouderenvereniging bij betrokken zal zijn.
N.a.v. de memo heb ik de volgende vragen aan gedeputeerde:
Vraag 1
Hoe kunt u stellen, dat Syntus van mening kan blijven om zonder gesprekken met gedelegeerden
van bedrijven toch een passend bod te hebben gedaan qua OV in de gemeente De Ronde Venen
en in het bijzonder lijn 130 betreffende het bedrijventerrein?

Dat Syntus zich zou hebben gebaseerd op het huidige gebruik van de diverse bushaltes op het
bedrijventerrein en de potentie van de route via Mijdrecht-zuid en Wilnis maar niet de moeite
heeft genomen om te consulten met een delegatie van de bedrijven?
Vraag 2
U hebt toch ook de brieven gelezen die verschillende, en geen kleine bedrijven zoals Bayer,
Johnson, Walraven, Blokker naar Syntus hebben gestuurd waar staat in niet mis te verstane
woorden in hoe de bedrijven over het voorgestelde aanbod denken?
Vraag 3
Bent u het mij eens dat Syntus, inzake de lijn 130 te Mijdrecht, de concessie wel heel vrij vertaalt
naar zichzelf toe?

Vraag 4
U gaat alsnog samen met Syntus en een delegatie van de bedrijven in overleg. Is het niet veel
beter om na het overleg, middels een memo, aan ons te melden wat de conclusie is van het
overleg en wat het heeft opgebracht en welke toezeggingen en of afspraken zijn gemaakt?
Vraag 5
Het is zo dat wij met het aanbod van Syntus vanaf 11 december 2016 van start gaan en dat in de
concessie het eerst jaar juridisch ook geen substantiële wijzigingen mogelijk zijn. Maar Syntus
heeft vóór het aanbod zijn huiswerk niet goed gedaan. Syntus had voor de aanpassingen zich
moeten laten informeren middels een delegatie van de bedrijven. U was toch ook in de
veronderstelling dat Syntus dat had gedaan?
Vraag 6
Daarom vind ik het zo positief dat u de omissie voortvarend heeft opgepakt en u met Syntus en
een delegatie van de bedrijven alsnog om de tafel gaat. De brieven van de bedrijven spreken
voor zich. Bent u het mij eens dat er binnen de marge mogelijkheden zijn. Als de gebruikers
zeggen dat het aangeboden OV niet passend is. Wat bedoelt Syntus dan met wel passend terwijl
er geen contact is geweest?

