
Inbreng	  FFF	  tijdens	  de	  commissievergadering	  M&W	  van	  13	  juni	  2013	  
Naima	  Ajouaau	  -‐	  PvdA	  
	  	  
Op	  11	  maart	  hebben	  wij	  hier	  in	  de	  Staten	  unaniem	  een	  motie	  aangenomen.	  Het	  dictum	  van	  
de	  motie	  was	  als	  volgt:	  
	  	  
“Provinciale	  Staten	  verzoeken	  Gedeputeerde	  Staten	  voor	  1	  juni	  een	  inventarisatie	  te	  maken	  
van	  eventuele	  nieuwe	  feiten	  die	  tot	  nieuwe	  inzichten	  zouden	  kunnen	  leiden	  met	  betrekking	  
tot	  de	  voortzetting	  van	  de	  FFF	  en	  deze	  inventarisatie	  voor	  te	  leggen	  aan	  de	  commissie	  
M&W.”	  
	  	  
De	  gedeputeerde	  schrijft	  in	  haar	  brief	  aan	  de	  commissie	  dat	  er	  geen	  nieuwe	  feiten	  op	  tafel	  
zijn	  gekomen	  sinds	  11	  maart.	  We	  kunnen	  over	  veel	  zaken	  twisten,	  maar	  niet	  over	  of	  er	  
nieuwe	  feiten	  op	  tafel	  zijn	  gekomen.	  Dat	  is	  namelijk	  zo.	  Of	  die	  feiten	  tot	  nieuwe	  inzichten	  
hebben	  geleid	  bij	  de	  gedeputeerde	  is	  een	  ander	  verhaal	  –	  het	  antwoord	  daarop	  is	  
vooralsnog	  nee.	  
	  	  
Bij	  de	  PvdA-‐fractie	  hebben	  de	  nieuwe	  feiten	  	  wel	  geleid	  tot	  nieuwe	  inzichten:	  namelijk	  dat	  
we	  de	  FFF	  kunnen	  behouden.	  Als	  wij	  besluiten	  dat	  we	  het	  willen,	  dan	  kan	  het.	  
	  	  
Het	  verloop	  van	  de	  discussie	  die	  de	  afgelopen	  weken	  deels	  achter	  de	  schermen	  heeft	  
plaatsgevonden	  is	  niet	  makkelijk	  samen	  te	  vatten.	  Maar	  ik	  ga	  een	  poging	  doen.	  
	  	  
Rond	  de	  PS	  van	  11	  maart	  was	  de	  discussie	  over	  wel	  of	  niet	  doorgaan	  met	  de	  FFF	  vooral	  een	  
inhoudelijke.	  Reizigersaantallen	  liepen	  terug	  en	  de	  business	  case	  was	  niet	  sluitend.	  
Connexxion	  wilde	  niet	  inschrijven	  op	  een	  nieuwe	  concessie	  –	  tenzij	  de	  exploitatiebijdrage	  
werd	  verhoogd	  met	  minimaal	  2	  ton.	  
	  	  
De	  PvdA	  begreep	  heel	  goed	  dat	  de	  gedeputeerde	  die	  2	  ton	  niet	  wilde	  bijdragen.	  Dat	  die	  
bijdrage	  echt	  van	  de	  betrokken	  gemeenten	  moest	  komen.	  En	  als	  die	  niet	  wilden	  bijdragen	  –	  
dan	  zou	  het	  jammer	  zijn	  en	  zouden	  alle	  FFF-‐reizigers	  voortaan	  met	  bus	  82	  moeten.	  
	  	  
Maar	  iedereen	  weet;	  als	  een	  verbinding	  als	  deze	  verdwijnt,	  dan	  komt	  hij	  niet	  meer	  terug.	  
	  	  
Dus	  toen	  er	  een	  golf	  aan	  maatschappelijke	  protest	  kwam,	  was	  dit	  voor	  ons	  aanleiding	  om	  
actief	  te	  gaan	  zoeken	  naar	  mogelijkheden	  om	  de	  FFF	  te	  behouden.	  In	  ieder	  geval	  voor	  een	  
jaar	  of	  twee,	  zodat	  er	  tijd	  zou	  zijn	  om	  de	  business	  case	  te	  verbeteren.	  En	  dus	  zochten	  we	  
naar	  geld	  bij	  betrokken	  gemeenten.	  Al	  vrij	  snel	  bleek	  uit	  gesprekken	  met	  Velsen	  dat	  Velsen	  
bereid	  was	  om	  een	  substantieel	  bedrag	  op	  tafel	  te	  leggen.	  Het	  ging	  om	  twee	  tot	  drie	  ton.	  
	  	  
Opgelost	  -‐	  dachten	  wij.	  
	  	  
De	  gedeputeerde	  	  wilde	  echter	  niet	  alleen	  een	  bedrag	  op	  tafel,	  maar	  ook	  de	  toezegging	  dat	  
Connexxion	  zou	  inschrijven	  op	  een	  nieuwe	  concessie.	  Van	  Connexxion	  ontvingen	  we	  een	  
brief	  aan	  de	  provincie	  (d.d.	  23	  mei)	  waarin	  interesse	  in	  een	  nieuwe	  concessie	  kenbaar	  werd	  
gemaakt.	  
	  	  
Opgelost	  -‐	  dachten	  wij	  weer.	  
	  	  
Toen	  bleek	  de	  gedeputeerde	  van	  mening	  dat	  een	  extra	  bijdrage	  van	  Velsen	  helemaal	  geen	  
zin	  had.	  De	  bijdrage	  van	  Velsen	  zou	  maar	  voor	  twee	  jaar	  zijn;	  de	  concessie	  voor	  twee	  jaar	  



opnieuw	  aanbesteden	  kon	  niet,	  want	  daar	  zou	  geen	  vervoerder	  op	  inschrijven.	  En	  verlengen	  
kon	  ook	  niet,	  want	  de	  concessie	  was	  al	  twee	  keer	  verlengd	  en	  wettelijk	  gezien	  kon	  dat	  geen	  
derde	  keer.	  
	  	  
Opnieuw	  zijn	  we	  toen	  gaan	  kijken	  wat	  er	  wel	  mogelijk	  was.	  Al	  gauw	  bleek	  de	  
concessieovereenkomst	  ten	  eerste	  helemaal	  niet	  twee	  keer	  verlengd,	  maar	  gewoon	  een	  
zesjarig	  lopend	  contract	  (2008-‐2013).	  En	  ten	  tweede	  bleek	  er	  in	  zowel	  de	  Overeenkomst	  als	  
het	  Plan	  van	  Eisen	  een	  verlengingsoptie	  te	  staan	  van	  maximaal	  1	  jaar.	  Als	  de	  provincie	  
hiervan	  gebruik	  wil	  maken	  moet	  dat	  trouwens	  uiterlijk	  30	  juni	  schriftelijk	  worden	  
aangekondigd.	  
	  	  
Opgelost	  -‐	  dachten	  wij,	  en	  nu	  echt.	  De	  concessie	  kan	  met	  een	  jaar	  verlengd	  worden	  met	  de	  
bijdrage	  van	  Velsen.	  In	  die	  tijd	  kunnen	  we	  kijken	  hoe	  de	  business	  case	  versterkt	  kan	  worden	  
en	  afhankelijk	  van	  het	  succes	  kan	  de	  FFF	  vanaf	  1	  januari	  2015	  opnieuw	  aanbesteed	  worden.	  
	  	  
Maar	  weer	  niet.	  
	  	  
Van	  de	  verlengingsoptie	  kan	  volgens	  de	  gedeputeerde	  geen	  gebruik	  gemaakt	  worden,	  want	  
daarmee	  komt	  de	  totale	  contractduur	  op	  7	  jaar	  –	  terwijl	  de	  wet	  een	  maximale	  contractduur	  
toestaat	  van	  6	  jaar.	  Hierop	  hebben	  we	  een	  aanbestedingsadvocate	  gespecialiseerd	  in	  OV-‐
concessies	  om	  juridisch	  advies	  gevraagd.	  Zij	  concludeert	  dat	  er	  wel	  degelijk	  verlengd	  kan	  
worden	  –	  in	  de	  eerste	  plaats	  omdat	  dit	  stond	  aangegeven	  in	  de	  Overeenkomst	  en	  het	  PvE.	  
Hierdoor	  hebben	  alle	  inschrijvende	  partijen	  rekening	  kunnen	  houden	  met	  verlenging.	  In	  de	  
tweede	  plaats	  omdat	  aannemelijk	  is	  dat	  deze	  verlenging	  geen	  grensoverschrijdend	  belang	  
dient	  en	  andere	  vervoerders	  niet	  benadeelt.	  Niemand	  gaat	  immers	  inschrijven	  op	  een	  
concessie	  van	  1	  jaar.	  
	  	  
Voor	  de	  liefhebbers;	  het	  juridisch	  advies	  van	  de	  advocate	  kun	  je	  van	  me	  krijgen.	  
	  	  
Navraag	  bij	  de	  provincie	  Zuid-‐Holland	  leert	  overigens	  dat	  de	  concessie	  voor	  de	  Waterbus	  
tussen	  Rotterdam	  en	  Dordrecht,	  die	  onder	  exact	  dezelfde	  wet-‐	  en	  regelgeving	  valt,	  in	  2009	  
op	  dezelfde	  wijze	  met	  een	  jaar	  is	  verlengd.	  Daar	  was	  het	  dus	  geen	  probleem.	  
	  	  
Samenvattend	  horen	  we	  al	  sinds	  maart	  van	  de	  gedeputeerde	  wat	  er	  allemaal	  niet	  kan.	  
Terwijl	  er	  het	  volgende	  op	  tafel	  ligt:	  
	  	  

-‐          Er	  is	  de	  brede	  maatschappelijke	  wens	  om	  de	  FFF	  te	  behouden;	  brieven	  van	  
IJmond	  Bereikbaar,	  de	  ANWB,	  Rover	  en	  tal	  van	  andere	  organisaties	  
bepleiten	  het	  behoud	  van	  de	  FFF;	  

-‐          Er	  ligt	  een	  bijdrage	  van	  Velsen	  van	  3	  ton	  per	  jaar	  –	  voor	  de	  duur	  van	  twee	  
jaar,	  dus	  6	  ton	  in	  totaal;	  

-‐          Gezien	  de	  bijdrage	  van	  Velsen	  is	  er	  bij	  Connexxion	  de	  bereidheid	  om	  
opnieuw	  mee	  te	  doen	  in	  een	  aanbesteding	  danwel	  de	  huidige	  concessie	  
voort	  te	  zetten;	  

-‐          In	  de	  Overeenkomst	  met	  Connexxion	  staat	  een	  verlengingsoptie	  van	  een	  
jaar	  die	  door	  de	  provincie	  eenzijdig	  kan	  worden	  ingeroepen	  voor	  30	  juni	  a.s.	  

Wat	  de	  PvdA	  betreft,	  en	  hopelijk	  geldt	  dit	  ook	  voor	  de	  andere	  fracties,	  zijn	  dit	  zeer	  
belangrijke	  nieuwe	  feiten.	  Om	  de	  motie	  als	  afgedaan	  te	  beschouwen	  terwijl	  dit	  op	  tafel	  ligt	  
vinden	  wij	  op	  z’n	  zachtst	  gezegd	  niet	  gepast.	  Dat	  doet	  geen	  recht	  aan	  de	  brede	  
maatschappelijke	  wens	  om	  de	  FFF	  te	  behouden	  als	  die	  mogelijkheid	  er	  is.	  En	  die	  
mogelijkheid	  is	  er.	  Nu	  de	  wil	  nog.	  



	  


