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Onderwerp

Behandelvoorstellen moties 663 en 666 inzake de
aanbesteding van de OV-concessie Drechtsteden /
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Geachte Statenleden,
Bij de behandeling van het Beleidskader OV-concessie Drechtsteden / AlblasserwaardVijfheerenlanden 2018 in uw vergadering van 9 november 2016 namen uw Staten de moties M663 (“Mogelijkheden voor aansluiting MerwedeLingelijn aan metronet inventariseren”) en M-666
(“afstand haltes”) aan. Met deze brief geven wij aan op welke wijze Gedeputeerde Staten om
willen gaan met deze moties.
Motie 663 – Mogelijkheden voor aansluiting MerwedeLingelijn aan metronet inventariseren
In deze motie verzoekt u ons, in het kader van de lnvesteringsagenda en het MIRT onderzoek
Rotterdam Haaglanden, een inventarisatie te maken van de mogelijkheden om de
MerwedeLingelijn (MLL) in de toekomst te koppelen aan het Rotterdamse OV-net via de metro- of
het hoofdspoornet en hierover in 2017 te rapporteren aan Provinciale Staten.
De motie geeft daarbij de volgende overwegingen:
 Het beleidskader stelt voor de mogelijkheden te onderzoeken om de MLL in de (verre)
toekomst te koppelen aan het hoofdrailnet.
 De koppeling ook plaats zou kunnen vinden via het Rotterdamse metronet, dat net als de
MLL een lightrailverbinding is.
 De koppeling via het Rotterdamse metronet een deel van de nadelen zou ondervangen.
Behandelvoorstel
GS zullen aan de motie gevolg geven, en over de bevindingen van de inventarisatie aan uw
Staten rapporteren in het kader van het MIRT onderzoek Rotterdam - Den Haag. In dit onderzoek
is de bereikbaarheid tussen Rotterdam en de Drechtsteden als opgave opgenomen. Zodra de
uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn zullen wij bezien hoe deze zich verhouden tot de door u
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aangenomen motie. GS is bereid om nader onderzoek te doen in het geval dat bovengenoemd
onderzoek onvoldoende invulling blijkt te geven aan de motie.
Motie 666 – afstand haltes
In uw motie geeft u de wens aan om bij de nadere uitwerking van het beleidskader rekening te
houden met de wens van Provinciale Staten om de afstand tussen haltes in stedelijke gebieden
vast te stellen op 400 meter. De motie geeft daarbij de volgende overwegingen ten aanzien van
de insteek in het beleidskader om de afstand op maximaal 500 meter te stellen:
 ln de praktijk betekent dit dat in sommige gevallen de daadwerkelijke afstand tussen haltes
op kan lopen tot 600 meter of zelfs meer.
 Het gevolg hiervan is dat het openbaar vervoer voor een deel van de reizigers minder
bereikbaar en minder toegankelijk wordt vanwege de grotere afstand.
Behandelvoorstel
In het beleidskader voor de nieuwe concessie DAV wordt aangegeven dat, voor kernen met een
dekkingseis, de eis is dat 85% van de woonadressen binnen een straal van maximaal 500 meter
van een halte moet liggen. In de huidige concessie is de eis 400 meter. Gezien het verloop van
de discussie in Provinciale Staten nemen Gedeputeerde Staten aan dat u met uw motie de wens
aangeeft dat wordt vastgehouden aan de straal van 400 meter.
Gedeputeerde Staten zullen, om aan uw wens tegemoet te komen, in het Programma van Eisen
verplicht stellen dat de concessiehouder voor het gehele concessiegebied als minimum
oproepafhankelijk deur-halte vervoer moet aanbieden, waarmee reizigers direct aan de voordeur
kunnen worden opgehaald en gebracht. Inschrijvers kunnen, als onderdeel van hun inschrijving,
innovatief oproepafhankelijk vervoer aanbieden dat de in het PvE gestelde minimumeisen ten
aanzien van deur-halte vervoer ontstijgt. Daar kunnen zij dan gunstig mee scoren in de
aanbesteding.
Voor wat betreft haltes met lijngebonden vervoer zal de straal van 500 meter als maximum
weliswaar blijven gelden, maar wordt daarnaast in de aanbesteding als wens uitgevraagd om een
zo hoog mogelijk percentage aan woonadressen binnen een straal van maximaal 400 meter van
een halte te hebben liggen. Dit wordt dan in de kwalitatieve beoordeling van de inschrijvingen
meegenomen.
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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secretaris,

plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. R.A.M. van der Sande
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