
 

per e-mail (staten@prvlimburg.nl) 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht       Kerkrade, 5 maart 2015 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen m.b.t. gunning openbaar vervoersconcessie 2016-2031. 
 
 
Geacht College, 
 
In de aanloop naar uw gunningsbesluit Openbaar Vervoer Limburg 2016-2031 zijn er regelmatig 
berichten in de media verschenen over de rol en positie van NS in de lopende procedure. Andere 
inschrijvers en met name Veolia hebben niet onder stoelen of banken gestoken dat naar hun mening 
sprake was van een ongelijk speelveld. Bij de bekendmaking van de gunning hebt u gewag gemaakt 
van het feit dat Veolia dienaangaande een klacht had ingediend bij de Autoriteit Consument en 
Markt. 
Vandaag maakt De Telegraaf melding van het feit dat de ACM  daadwerkelijk tot de conclusie is 
gekomen dat NS zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik en daarmee de concurrenten in 
een nadelige positie hebben gebracht. 
 
Naar aanleiding van deze melding hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Bent u bekend met een beslissing van ACM op de door Veolia ingediende klacht? 
2. Zo ja, kunt u bevestigen of in het bericht in De Telegraaf de feiten correct zijn weergegeven? 
3. Ook de NS spreken nu over een “mogelijke overtreding van de Spoorwegenwet” waar het 

o.a. gaat om de door haar gehanteerde tarieven voor plaatsing van OV-chippalen. Was u van 
dit gegeven op de hoogte bij uw beslissing omtrent de gunning Openbaar Vervoer Limburg 
2016-2013 en zo ja, waarom hebt u dit gegeven ogenschijnlijk anders beoordeeld? 

4. Is het juist dat de ACM haar oordeel in deze vóór de gunning naar buiten heeft willen 
brengen? Heeft ACM daarover contact met u opgenomen? 

5. Is u bekend of NS heeft proberen te voorkomen dat het oordeel van ACM openbaar zou 
worden vóór de gunning? 

6. Hoe beoordeelt u het handelen van NS inzake de plaatsing van OV-chippalen en hoe 
beoordeelt u dat in licht uw gunningsbesluit? 

 
Namens de fractie van de Partij van de Arbeid, 
 
Hans Bosch 
+31 6 133 00 862 
 
 


