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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Dên Haag

Tram I en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeenuimte voor

auto's is beperkt.
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Bijlagen

Onderwerp

Concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Geachte Statenleden,

Connexxion is per 13 december 2015 de nieuwe concessiehouder voor de busconcessie

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee. De nieuwe concessie is aan Connexxion verleend voor

een periode van 8 jaar, met een verlengingsoptie van nog eens 2 jaar. Bij de aanbesteding van

deze concessie is de forse aanbestedingswinst, die bij de vorige aanbesteding reeds is geboekt,

grotendeels overeind gebleven. Daarnaast is er sprake van een aantal kwaliteitsverbeteringen:

nieuw in de concessie is onder andere de lancering van R-net op de corridor Dirksland-

Middelharnis/Sommelsdijk-Oude Tonge-Rotterdam Zuidplein, gratis Wifi op alle bussen en de

inzet van een aantal zero-emissiebussen die op waterstof rijden.

Abonnementen
Ook op het gebied van het abonnementenstelsel vindt er door deze aanbesteding een verbetering

plaats. Het concessiegebied gaat vanaf december weer aansluiten op het abonnementenstelsel wat

in de rest van de Zuidelijke Randstad geldt, met de mogelijkheid om met één abonnement vanuit de

regio tot in hartje Rotterdam te kunnen reizen. Dit regioabonnement wordt aangeboden in

samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Deze overgang naar een

nieuw abonnementen-stelsel zal voor de reiziger kostenneutraal plaatsvinden.

Dit laat onverlet dat er voor individuele reizigers mogelijk een verslechtering optreedt. De

provincie doet in overleg met de vervoerder er alles aan om mogelijke problemen voor individuele

reizigers op te lossen. Zo zal er bijvoorbeeld een compensatieregeling in het leven worden

geroepen voor individuele reizigers die door de concessieovergang een tariefstijging van hun

abonnement van meer dan 10% ervaren.

Voor de volledigheid vermeld ik hier dat het overgrote merendeel van de reizigers die gebruikt

maakt van het openbaar vervoer niet met een abonnement reist, maar op saldo. Voor deze
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reizigers zal er door de concessieovergang niets veranderen en het tarief voor reizen op saldo zal

het komende jaar niet meer stijgen dan de landelijk afgesproken index. Deze index ligt

momenteel onder het niveau van de inflatie.

Scholieren

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de start van de nieuwe concessie.

Connexxion, Arriva (de huidige concessiehouder) en de provincie spannen zich in om tot een

soepele overgang van de concessie te komen. Een groep reizigers die daarbij onze bijzondere

aandacht heeft, betreft de scholieren. Ook deze categorie reizigers profiteert van het beter

aansluiten van de abonnementsvormen op die van de aangrenzende concessiegebieden. Zo

kunnen in de nieuwe situatie ook enkele honderden Zeeuwse scholieren die in Middelharnis op

school zitten, weer met één verchipt abonnement hun reis maken. Desondanks is de afgelopen

zomet onduidelijkheid ontstaan over de scholierenabonnementen. Hierover zijn ook statenvragen

gesteld door SP en Groenlinks. Deze worden in het eerste GS na het reces behandeld. Het

streven is om de statenvragen nog voor de Statencommissie van 26 augustus te beantwoorden.

De onduidelijkheid over de scholierenabonnementen is terug te voeren op een tweetal zaken.

Ten eerste participeren de scholengemeenschappen in Oud-Beijerland en Klaaswaal niet meer in

grootverbruikerscontracten. ln juli hebben Arriva en Connexxion gezamenlijk een aanbod

neergelegd waarmee deze scholen in de gelegenheid werden gesteld om, ongeacht de

concessieovergang in december, hun leerlingen toch in één keer voor een geheel schooljaar een

abonnement te verkopen. Deze opzet is voor een viertal scholen in het gebied (waarvan drie in

Middelharnis)geslaagd. lnmiddels zijn via deze scholen ruim zeshonderd van deze

abonnementen verkocht. De scholen in de Hoeksche Waard hebben er echter voor gekozen om

niet in te gaan op het aanbod van Arriva en Connexxion. Dit in tegenstelling tot het voorgaande

schooljaar, toen op deze scholen volgens de opgave van Arriva nog ongeveer honderd van deze

abonnementen zijn verkocht. Voor de betreffende leerlingen betekent dit dat zij nu aangewezen

zijn op de reguliere abonnementen van Arriva, waarmee zij in de meeste gevallen duurder uit zijn

Ten tweede heeft Arriva de 'vroegboekkorting' op het Arriva Altijd Vrij-product voor scholieren

afgeschaft. ln de zomer van 2014 heeft Arriva ongeveer driehonderd 'Altijd Vrij' abonnementen

aan scholieren verkocht tegen een sterk gereduceerd tarief van € 950,- in plaats van het

reguliere tarief van € 1270,-. De korting die Arriva heeft geboden, heeft het voor scholieren

mogelijk gemaakt om, vergeleken met de gangbare tarieven zoals die elders in Nederland gelden

voor dit soort afstanden, tegen een zeer gunstig tarief van en naar school te reizen. Arriva heeft

aanvankelijk deze korting echter niet opnieuw aangeboden voor het komende schooljaar. Dit

heeft geleid tot een product dat in prijsstelling duurder was dan het afgelopen schooljaar. De

impact van dit besluit is door Arriva inmiddels onderkend. Arriva biedt momenteel het

zogenaamde 'uitzwaai'-abonnement aan, waarmee de korting tot het eind van de concessie in

december wordt voortgezet.
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Tot slot
Hoe de producten en tarieven er vanaf december bij Connexxion uit gaan zien, is momenteel

ondenverp van overleg tussen Connexxion en de provincie. Uitgangspunt hierbij is het door
Provinciale Staten vastgestelde Tarievenkader OV 2014:
- gemiddelde kostenneutraliteit voor de reizigers, waarbij

- stijgingen voor individuele reizigers beperkt moeten blijven tot maximaal 10%, en

- er een compensatieregeling komt voor individuele reizigers die een tariefstijging van meer

dan 10% ervaren.

ln de aanloop naar de concessieovergang zal de provincie de vervoerder er op aanspreken dat de

communicatie over de wijzigingen in de abonnementsvormen tijdig zal plaatsvinden, en dat ook

over de compensatieregeling afdoende wordt gecommuniceerd.

Met vrien

F
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