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Aan: 
Mevrouw A. Poppe 

In afschrift aan: 
Provinciale Staten van Utrecht 

DATUM 

NUMMER 

UW BRIEF VAN 

UW NUMMER 

BIJLAGE 

8-9-2020 
82157C9D 
6-8-2020 
8215515A 

DOMEIN 

CONTACTPERSOON 

DOORKIESNUMMER 

E-MAILADRES 

Mobiliteit 
Hans Schoen 
+31618300568 
Hans.schoen@provincie-utrecht.nl 

ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door 
mevrouw A. Poppe van de SP fractie betreffende Keolis 
(d.d. 11-08-2020) 

Geachte mevrouw Poppe, 

Toelichting van de SP: 

De SP heeft al vaker vragen gesteld over Keolis. 
De laatste keer in de Statenvergadering hadden wij de onderstaande mondelinge vragen. 

Nu is de concessie definitief ingetrokken, zo lazen wij onder meer in het Financieel Dagblad. 

Nu vernemen wij graag van de Gedeputeerde hoe hij nu tegen onze vragen aankijkt. 
Immers, in de Statenvergadering gaf hij aan dat hij geen antwoord kon geven op "als dat" vragen. Nu de 
intrekking definitief is, willen wij echt weten wat dit voor Utrecht voor gevolgen heeft en of hij nu een noodplan 
aan het maken is, mocht Keolis omvallen. 
Daarnaast vragen wij of er nu wel een onderzoek gaat komen naar de concessie afspraken in Utrecht. Dat 
Keolis zelf zegt dat er niets oneerbaars is gebeurd zegt niet zo veel, dat is de slager die zijn eigen vlees keurt. 

Dit waren onze mondelinge vragen: 

1. Kan de gedeputeerde aangeven wat de gevolgen kunnen zijn van het intrekken van deze concessie 
van 900 miljoen voor het bedrijf dat ook in Utrecht een concessie heeft? 

Antwoord: 
Wij kunnen nu nog niet aangeven wat de definitieve gevolgen zijn voor het bedrijf Keolis NL, omdat de 
provincie Utrecht geen direct betrokken partij is bij de casus rond de aanbesteding in de drie Oostelijke 
provincies. Omdat het hier gaat om vertrouwelijke bedrijfsgevoelige gegevens hebben wij daar ook 
geen toegang toe. Ook heeft Keolis NL nog niet gereageerd op de beslissing tot intrekking van de 
concessie van de drie Oostelijke provincies. Er loopt nog een bezwaartermijn tot medio september. 
Zoals u eerder door ons is toegezegd, worden uw Staten direct geïnformeerd, zodra er meer bekend 
is. 
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2. Hoe voorkomen we dat Keolis zijn verlies door middel van bezuinigingen op Utrecht gaan verhalen? 

Antwoord: 
De PU heeft een verplichtend contract met Keolis dat loopt tot december 2023, waaraan beide partijen 
gehouden zijn. Tussentijdse winst of verlies in een andere concessie speelt daarbij geen directe rol. De 
vervoerder kan dit niet zomaar op een andere concessie van een andere concessieverlener verhalen. 

3. Wordt deze vervoerder extra op de concessievoorwaarden gecontroleerd? Heeft de gedeputeerde een 
noodplan liggen mocht Keolis omvallen? 

Antwoord: 
Zoals al in de Statenvergadering is aangegeven bij uw mondelinge vragen, worden onze vervoerders 
altijd gecontroleerd of zij zich houden aan de concessievoorwaarden. Overigens is de casus van de 
Oostelijke provincies niet zozeer overtreding van de concessievoorwaarden maar, zoals deze 
provincies als concessieverlener zelf na grondig onderzoek publiekelijk hebben aangegeven, vals spel 
van Keolis bij de aanbesteding . 
Wij zijn te allen tijde in algemene zin voorbereid op adequaat reageren bij mogelijke 
ingrijpende gebeurtenissen bij onze gecontracteerde vervoerders; zo ook bij Keolis NL. Voor 
zulke mogelijke ingrijpende gebeurtenissen op grond van de aanbesteding van de drie Oostelijke 
provincies zijn er nu geen concrete signalen. 

4. De vorige keer dat we hierover vragen hadden vond de gedeputeerde het niet nodig extra onderzoek 
te laten doen naar "gesjoemel". Hoe denkt hij daar nu over? 

Daar denken wij nog hetzelfde over. De casus bij de aanbesteding van de drie Oostelijke provincies 
gaat om specifieke zaken (elektrische buurtbussen en batterijen in elektrische bussen), die niet spelen 
bij het contract dat Keolis heeft met de provincie Utrecht. Er is dan ook geen enkele reden voor extra 
onderzoek. De aanbesteding in de provincie Utrecht heeft zich overigens ongeveer vijf jaar gelden 
afgespeeld. Toen speelde elektrisch materieel van Chinese leveranciers nog vrijwel geen rol. Deze 
aanbesteding is toen correct verlopen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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