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Conclusies

 De doelen van de huidige concessies worden grotendeels gemonitord 

en zijn grotendeels gerealiseerd. 

 GS en PS hebben gedurende de concessiecyclus verschillende 

sturingsmogelijkheden toegepast in beide concessies. 

 De huidige wijze van sturing heeft bijgedragen aan de realisatie van de 

doelen, hoewel dit niet voor alle sturingsinstrumenten afzonderlijk aan te 

tonen is. 

 In de huidige wijze van sturing zijn sterktes maar ook enkele zwaktes te 

onderscheiden. Deze zijn in het rapport nader zijn toegelicht.



Opvallendheden

 PS hadden veel vragen over bijv. sociale veiligheid en onrendabele 

lijnen, maar dit kon niet leiden tot bijsturing van de concessie

 Interpretatieverschillen tussen provincie en vervoerder over financiële 

prikkels in U-OV concessie vanwege complexiteit van de t-2-

exploitatiebijdrageregeling

 De bonus-malusregeling met betrekking tot concessieverleners- 

tevredenheid in U-OV concessie werkt volgens vervoerder niet goed. De 

vervoerder vindt de criteria niet objectief en meent dat de provincie erg 

veel ruimte heeft om deze in te vullen. 



Aanbeveling 1 (aan GS en PS)

a. Formuleer tijdens de fase van kaderstelling de doelen zodanig dat 

deze gedurende de hele looptijd van de concessie een richtpunt 

blijven. 

b. Toets tussentijds de realisatie van de doelen en stel de doelen zo 

nodig bij, bijvoorbeeld tijdens een periodieke herijking. 

c. Zorg voor monitoring van alle (sub)doelen en formuleer daarom voor 

elk (sub)doel een passende indicator. 



Aanbeveling 2 (aan GS)

a. Definieer duidelijke normen, m.n. op het gebied van rituitval of punctualiteit

b. Waarborg dat de financiële prikkels zijn gebaseerd op eenduidige, objectieve 

regels. Werk beoordelingskaders verder uit en maak zoveel mogelijk 

aspecten meetbaar 

c. Zorg voor een aantal standaard periodieke herijkingsmomenten. 

d. Zet vanaf de implementatieperiode in op een goede samenwerkingsrelatie 

tussen provincie en vervoerder 

e. Maak een verdere stap in de afspraken met andere wegbeheerders over o.a. 

de afsluiting van wegen of compensatie voor extra rijtijd



Aanbeveling 3 (aan GS en PS)

a. Maak van tevoren afspraken over de wijze waarop PS betrokken 

worden bij de vormgeving én uitvoering van de nieuwe concessie(s).

b. Maak afspraken over welke aspecten van de concessies PS   

geïnformeerd worden en hoe, bijvoorbeeld via de rapportages over de 

uitvoering of de indicatoren in de begroting.

c. Neem in de rapportages indicatoren op waarmee de doelen van de 

concessies (vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten) zijn te volgen. 

Zorg dat ook eventuele bijgestelde doelen gemonitord kunnen worden. 

Besteed in deze rapportages ook aandacht aan de mate waarin 

afgesproken prestaties door de vervoerder zijn gerealiseerd.



Hoe verder?

 GS nemen in hun bestuurlijke reactie de aanbevelingen over en 

geven aan dat sommige aanbevelingen al bestaande praktijk 

zouden zijn. 

 De Rekenkamer zal de opvolging van de aanbevelingen volgen.

 Een belangrijk moment daarbij is de behandeling van de Nota van 

Uitgangspunten in de commissie M&M (op 20 april 2022). 

 Voor PS is dit ook een kans om inbreng te leveren vanuit hun 

kaderstellende rol.
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