
 
 
 
Motie inzake Programma van Eisen OV-concessie Limburg 
 
 
 
Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op vrijdag 25 april 2014, 
 
Overwegende dat:  

 Door de behandelingen in de commissie RIF en de reacties van GS op de 
opmerkingen uit de "Ronde tafel gesprekken" het voorliggende ontwerp-PvE 
tekstueel en inhoudelijk verouderd is ten opzichte van het voortgeschreden inzicht en 
de toezeggingen gedaan door Gedeputeerde Staten 

 Het ontwerp-PvE nog niet in een eindstadium is gekomen omdat ook nog de reacties 
van gemeenten en andere belanghebbenden meegenomen moeten worden; 

 Vanwege het ontbreken van een actuele tekst van het PvE het mogelijk is dat geuite 
meningen en gemaakte opmerkingen door zowel Provinciale Staten als de 
gedeputeerde niet vertaald worden in concrete teksten in het PVE; 

 Provinciale Staten aan de bijeenkomsten met zowel GS c.q. de betrokken 
ambtenaren de stellige indruk hebben overgehouden dat er veel overeenkomst is 
tussen de diverse zienswijzen maar dit niet altijd in de teksten is terug te vinden;  

 Provinciale Staten in het definitieve PvE daarom enkele accenten gelegd willen zien 
als uitkomst van het traject dat tot op heden is doorlopen in aanloop naar de 
concessieverlening; 

 
Dragen Gedeputeerde Staten op:  

 Aanbieders voor de invulling van de ‘dunne lijnen en zoekgebieden’ te stimuleren met 
goede plannen te komen door deze een zware score te verlenen in de 
puntentoekenning bij de aanbesteding, waarbij uitgangspunt is dat de invulling van de 
gehele concessie, inclusief zoekgebieden, onder verantwoordelijkheid blijft van de 
aanbieder c.q. concessiehouder. 
 

 Aanbieders de mogelijkheid te geven dat maximaal 25% van de busvloot bij aanvang 
van de concessie  maximaal 5 jaar oud is (gerekend vanaf de datum toelating 
kenteken); waarbij aanbieders een transitieplan richting zero-emissie dienen op te 
stellen zodat aanbieders, die aantoonbaar lager scoren qua CO2-uitstoot, hiervoor 
een hoge puntenscore ontvangen in de beoordelingsleidraad en CO2-reductie 
zodanig te belonen via het gunningsmodel dat hier een sterke prikkel voor de markt 
van uit gaat. Alleen daadwerkelijk duurzame brandstoffen (waarbij geen food-for-fuel 
verdringing optreedt) op te nemen voor de CO2-reductie in de 
aanbestedingsleidraad.  
 

 Om de onderdelen die te maken hebben met (lands)grensoverschrijdend bus- en 
treinvervoer naar Duitsland en België binnen het puntenschema in de 
aanbestedingsleidraad zodanig mee te laten wegen dat een goede invulling door de 
inschrijvers van deze onderdelen –inclusief een plan voor invulling en bijdrage aan 
uitbouw van het grensoverschrijdend OV en inclusief een aantrekkelijk tariefstelsel en 
ticketingsysteem voor grensoverschrijdend reizen– een redelijk belangrijke factor is 
bij de gunning van de concessie. 
 



 Zorg te dragen voor duidelijkheid over het al dan niet mogen meedingen van de NS 
op de Limburgse concessie,. waarbij hoofdzaak is dat een op alle terreinen gelijk 
speelveld gewaarborgd wordt1. 
 

 Dat niet alleen bij aanvang van de concessie maar ook gedurende de looptijd 
daarvan continue aandacht blijft en bij problemen naar adequate oplossingen gezocht 
wordt voor de doelgroepen die bijzonder aangewezen zijn op het OV als 
vervoermiddel zoals kinderen, jongeren en ouderen; 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
CDA   VVD    PvdA   50PLUS 
Jeu Titulaer Joost van den Akker Lia Roefs  Ludo Wijnands 

                                                   
1 zodat met name voor het geval dat de mogelijke stoptrein-verbinding Roermond – Weert geen 

onderdeel mag uitmaken van de concessie Limburg maar onderdeel blijft van het Hoofdrailnet – 
van het voorstel dat inschrijvers moeten doen in hun aanbieding voor een mogelijke bediening van 
dit traject géén gunningscriterium te maken omdat anders NS als zittende en toekomstige 
vervoerder van het Hoofdrailnet een onrechtmatige voordeel zou hebben tegenover de overige 
inschrijvers. 


