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Betreft: Wijziging concessie Haarlem/IJmond 

Geachte leden, 

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons 
college ter kennis: 

Op 20 januari 201 5 hebben wij besloten om de OV-concessie Haarlem-
IJmond 2016-2025 - na een openbare Europese aanbesteding - te 
gunnen aan Connexxion Openbaar Vervoer N.V. (Connexxion). Dit 
besluit is mondeling nader toegelicht aan alle partijen op 29 januari. Na 
deze mondelinge toelichting hebben CS, op verzoek van EBS en Syntus, 
ook nog een nadere schriftelijke toelichting aan partijen verstrekt. 

EBS en Syntus hebben vervolgens, binnen de wettelijke bezwaartermijn, 
bezwaar aangetekend tegen het gunningsbesluit. Conform de 
aanbestedingsstukken is de uitvoering van de gunning en de 
implementatie van de nieuwe concessie hangende de 
bezwaarprocedures aangehouden. 

Op 1 3 oktober 201 5 hebben wij besloten om de bestreden beslissing 
van 20 januari 201 5 waarbij de OV-concessie Haarlem/IJmond 2016-
2025 aan Connexxion is verleend, in stand te laten met aanvulling van 
de motivering. 

Gezien het feit dat tot 25 november 201 5 beroep kan worden 
aangetekend tegen dit besluit, de nieuwe concessie zou moeten starten 
per 1 3 december 201 5 en dat tot dat moment de implementatie van de 
concessie is opgeschort, is het inmiddels noodzakelijk om de huidige 
OV-voorzieningen te continueren door middel van een verlenging van 
de concessie om te voorkomen dat het openbaar vervoer dreigt uit te 
vallen per medio december 201 5. 
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De huidige concessie loopt 1 2 december 201 5 van rechtswege af en de 
nieuwe concessie kan pas worden geëffectueerd als deze onherroepelijk 
is en de implementatie kan worden opgepakt. 

Artikel 61 lid 3 Wet personenvervoer 2000 en de verordening (EG) 
1 370/2007 stellen ons in staat om als het vervoer dreigt uit te vallen, 
en dat is hier in formele zin het geval, voor maximaal twee jaar een 
concessie te verlenen. Concreet kan continuering van het huidige 
vervoersaanbod tot aan het moment dat de nieuwe concessie in werking 
treedt, op die basis (en derhalve voor maximaal twee jaren) worden 
gerealiseerd. 

Wij hebben op 1 7 november 201 5 daarom het besluit genomen om de 
huidige concessie Haarlem/IJmond nog met maximaal twee jaar te 
verlengen. De duur van de nieuwe concessie Haarlem/IJmond 201 6-
202 5 zal worden gehandhaafd op 10 jaar, waarbij de nader vast te 
stellen ingangsdatum en einddatum afhankelijk zullen zijn van de 
eventuele beroepsprocedures tegen het gunningsbesluit 
Haarlem/IJmond 2016-2025. De implementatie van de nieuwe concessie 
kan starten nadat het gunningsbesluit onherroepelijk is geworden en 
duurt tenminste 9 maanden. 

Connexxion heeft ingestemd met de voorwaarden waaronder de 
concessie wordt verlengd. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Cedep/itéerde Staten van Noord-Hollan 

G E A. van Crsaikamp 


