
 
 
 
Amendement  
 
Toevoeging voorwaarden vóór keuze  knip in OV in Nota Uitgangspunten OV 
  
Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op vrijdag 15 november 2013, 
 
Gezien het voorstel No: G-13-024 Gewijzigd Statenvoorstel inzake Nota van uitgangspunten 
aanbesteding openbaar vervoer Limburg, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 24-09-2013, 
 
Overwegende dat: 

- de Nota van Uitgangspunten OV een kaderstellende nota is op basis waarvan de 
aanbesteding van de nieuwe concessie verder zal worden uitgewerkt; 

- één van de aspecten van de Nota van Uitgangspunten de scope van de concessie is; 
- de aan te besteden concessie betrekking heeft op het openbaar vervoer waarvoor de 

provincie de verantwoordelijke vervoersautoriteit is; 
- de provincie het openbaar vervoer vorm wil geven op drie op elkaar aansluitende niveaus: 

Snel en Hoogfrequent OV, Ontsluitend OV en Maatwerkvervoer (voor verbindingen met 
weinig vraag); 

- nog onduidelijk is waar precies de knip ligt tussen Ontsluitend Vervoer en Maatwerkvervoer, 
- er nog veel vragen leven bij o.a. gemeenten, reizigersorganisaties, vakbonden over de 

gevolgen, die een bepaalde keuze van knip met zich meebrengt; 
- ook voor het bepalen van al of niet maatwerkvervoer, dus veel of weinig vraag naar OV,  

criteria nodig zijn; 
- de verhouding tussen de taakverdeling tussen de provincie en gemeenten voor wat betreft 

het maatwerkvervoer nog zeer onduidelijk is. 
 
Besluiten : 
  
1. t.a.v. B.1 Scope van de concessie op blz. 19/46 van de Nota van uitgangspunten OV onder het 
kopje:  ‘De aanbesteding omvat al het openbaar vervoer’, onder de derde bullet Maatwerkvervoer’ 
aan de laatste zin de volgende zinsnede toe te voegen: ‘nadat duidelijk is gemaakt op welke criteria 
“weinig vraag” is gebaseerd en de gevolgen van de diverse opties in kaart zijn gebracht’. 
 
2. t.a.v. B.1 Scope van de concessie op blz. 21/46 van de Nota van Uitgangspunten OV onder het 
kopje ‘Relatie OV, doelgroepenvervoer en maatwerk: samenwerking tussen provincie en gemeenten’ 
de volgende zin toe te voegen direct na de laatste zin in de derde alinea:  

‘De samenwerking is niet vrijblijvend, verantwoordelijkheden worden vastgelegd’, 
en direct na de laatste zin in de vierde alinea: 

‘De (combinatie van criteria voor de) ondergrens van het reguliere OV moet duidelijk zijn’. 
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