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Motie
Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Datum

11 april 2018

Agendapunt nr. 4

Motie: Uitgangspunten aanbesteding OV, Niet tegen elke prijs.
Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 11 april 2018
De Staten, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat:
- De gezamenlijke Nota van Uitgangspunten aanbesteding Openbaar Vervoer 2018 de
basis vormt voor het Programma van Eisen voor de aanbesteding van Openbaar
Vervoerconcessies in de provincie Overijssel alsmede Gelderland en Flevoland;
- Sprake is van een complexe opgave waarbij voor een langere periode afspraken worden
vastgelegd over de wijze waarop wordt voorzien in het openbaar vervoer en de
personenmobiliteit in de provincie;
- Hierbij in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van nieuwe vervoerstechnologieën
en concepten en sprake is van een vervoerssysteem in transitie;
- Er sprake is van een diversiteit van belangen in relatie tot genoemde aanbesteding en
deze op een evenwichtige wijze aandacht behoeven;
- De overheid als opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt voor de effecten van de
aanbesteding op de verschillende stakeholders;
- Een té positieve inschatting van kosten en opbrengsten ten tijde van de aanbesteding,
op een later moment kan leiden tot kostenbesparingen en werkverdringing.
Van mening dat:
- De aanbesteding dient uit te dagen op kwalitatieve doelstellingen en door differentiatie
de ontwikkeling van het Openbaar Vervoer en de personenmobiliteit dient te
ondersteunen;
- De maatschappelijke kosten van een te goedkope en ongeclausuleerde aanbesteding
groot kunnen zijn;
- In de aanbesteding daarom gestuurd moet worden op houdbare afspraken voor de
looptijd van de concessies;
-Arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de OV bedrijven geen sluitpost mogen
worden in dit proces.
Verzoekt GS om:
- In de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten Aanbesteding Openbaar Vervoer
middels het Programma van Eisen heldere kwalitatieve doelstellingen op te nemen
gericht op: volwaardig werk, goede arbeidsomstandigheden en betrokkenheid van
medewerkers;
- Deze doelstelling in de weging bij aanbesteding voldoende gewicht te geven;
- Hierover met de samenwerkende provincies het overleg te voeren;
- PS hierover middels het Programma van Eisen bij aanbesteding, voorzien in september
2018, te informeren,
en gaan over tot de orde van de dag.
Hans Nooter
PvdA

Marianne Breedijk
SP

Kees Slingerland
GroenLinks
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