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Haarlem, 14 januari 2014
Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake concessiegebied
Haarlem/IJmond.

De voorzitter van Provinciale Staten van NoordHolland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 28 november 2013
door het lid van Provinciale Staten, de heer
J.H. Leever (ONH), de volgende vragen bij
Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding:
Er komt een nieuwe aanbesteding voor het bus
vervoer in het concessiegebied Haarlem/IJmond
voor de periode vanaf 13 december 2015-2025.
Bij de start van een nieuwe concessie moet de
provincie er zeker van zijn dat gedurende de hele
looptijd van de concessie de afgesproken
exploitatiebijdrage betaald kan worden aan de
vervoerder. Door bezuinigingen vanaf 2014 van
het Rijk en een hogere kostprijs per gereden
dienstregelingsuur (DRU) staat dit onder druk.
De verwachting is dat de kosten niet gelijk blijven
lopen met de inkomsten uit opbrengsten en de
Rijksbijdrage.

Vragen:
1	Wat is momenteel jaarlijks het totale bedrag,
dat de provincie bijdraagt aan het openbaar
vervoer in Noord-Holland?
2	Wat is jaarlijks het totale bedrag aan subsi
die, dat het Rijk bijdraagt aan het openbaar
vervoer in Noord-Holland?
3	Welk bedrag draagt de provincie jaarlijks bij
aan de huidige exploitatie van het concessie
gebied Haarlem/IJmond:
a uit eigen middelen?
b uit de subsidie van het Rijk?
4	Met welke bedrag per jaar aan vermindering
van de Rijkssubsidie houdt u naar uw inschat
ting vanaf 2014 rekening?
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5	Gegeven het antwoord van vraag 4 welk
bedrag per jaar wordt dit dan voor het conces
siegebied Haarlem/IJmond?
6	Uitgaande van de Rijksbezuinigingen, een
hogere kostprijs per gereden dienstregelings
uur (DRU) en een gelijkblijvende bijdrage van
vervoerder wat wordt dan naar uw verwach
ting het totale tekort per jaar op de concessie
voor het gebied Haarlem/IJmond voor de
provincie van af 2015?
7	In het persbericht van 13-11-2013 noemt u
mogelijke oplossingen om de nieuwe conces
sie Haarlem/IJmond financieel gezond te
krijgen zoals: het vinden van extra middelen
door onder andere het verhogen van de
opbrengsten (bijvoorbeeld door tariefdifferen
tiatie, het verhogen van het reizigersbijdrage
en het kritisch kijken naar het aanbod) of het
toevoegen van provinciaal geld.
	Als mogelijke oplossing wordt ook genoemd:
het kritisch kijken naar het aanbod. Naar
onze mening, gezien de context, moeten we
dit lezen als het verminderen van het aan
bod. Hierbij gaan we er wel vanuit, dat dit
niet de allereerste bezuiniging is, die ingezet
gaat worden.
	Kunt u een indicatie geven op welk moment
deze bezuiniging ingezet gaat worden?
8	Bij de hierboven genoemde oplossingen
vinden we niet de mogelijkheid van bezuini
ging door investeringen in het OV te tempori
seren of gedeeltelijk/geheel te schrappen.
	U mag er vanuit gaan dat de Ouderenpartij
NH bij deze investeringen ook denkt aan de
HOV-investering, in totaal rond € 200 mln.
	In het eerste kwartaal van 2014 komt u met
concrete voorstellen om de concessie
Haarlem/IJmond financieel gezond.
	Ligt het niet voor de hand om even pas op de
plaats te maken met de HOV-projecten, tot
het moment, dat u de concessie Haarlem/
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IJmond financieel rond hebt. Financieel zal er
dan ook veel meer duidelijkheid zijn dan nu,
zeker m.b.t. het Rijk. U kunt tegen die tijd
ook kennis nemen van het onderzoek van de
Randstedelijke Rekenkamer naar de HOVprojecten, indien dat doorgaat.
	Wat is uw mening over de temporisering van
de investeringen in het OV en in het bijzonder
die in de HOV-projecten? Gaarne een gefun
deerde reactie.
9	Het zal u bekend zijn, dat met het schrappen
van een substantieel deel van de HOV-projec
ten of het geheel schrappen van die projecten
de financiële problemen rond de concessiever
lening in een keer opgelost zijn. Het geld dat
hierbij vrij komt kan meerdere concessies,
niet alleen die van Haarlem/IJmond, in de
toekomst financieel gezond maken.
	Bij welke (financiële) omstandigheden gaat u
deze mogelijkheid serieus in overweging
nemen? Gaarne een gefundeerd antwoord.

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt:
Vraag 1:
Wat is momenteel jaarlijks het totale bedrag, dat
de provincie bijdraagt aan het openbaar vervoer
in Noord-Holland?
Antwoord 1:
De provincie heeft in 2013 circa € 45 miljoen
bijgedragen aan de exploitatie van het OV (hier
onder vallen ook de bijdrage aan de OV-taxi,
buurtbussen en de Fast Flying Ferry).
Daarnaast investeert de provincie de komende
jaren o.a. in infrastructuur (doorstromingsmaat
regelen) zoals HOV ’t Gooi (circa € 120 miljoen),
R-net (circa € 70 miljoen), HOV Velsen (circa € 63
miljoen), BDU kleine infrastructuur (OV-gerela
teerd circa € 0,6 miljoen per jaar) en Quick-Win
maatregelen in het kader van het Uitvoerings
programma Visie OV-2020 (circa € 5 miljoen).
Vraag 2:
Wat is jaarlijks het totale bedrag aan subsidie,
dat het Rijk bijdraagt aan het openbaar vervoer
in Noord-Holland?
Antwoord 2:
Circa € 44 miljoen per jaar voor de exploitatie van
het OV wordt betaald uit de BDU. Daarnaast ont
vangt de provincie nog gelden uit Rijkssubsidie
regelingen zoals Beter Benutten en AROV-gelden
voor verbeteringsmaatregelen in de infrastruc
tuur voor het OV.
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Vraag 3:
Welk bedrag draagt de provincie jaarlijks bij aan
de huidige exploitatie van het concessiegebied
Haarlem/IJmond:
a uit eigen middelen?
b uit de subsidie van het Rijk?
Antwoord 3a:
U heeft voor de beantwoording van vraag 3.a.
aangenomen dat de jaarlijkse bijdrage – uit eigen
middelen – aan de huidige exploitatie van het
concessiegebied Haarlem-IJmond € 14,5 miljoen
bedraagt. Dat is niet correct. Uit eigen middelen
werd tot en met 2013 € 1,2 miljoen per jaar
bijgedragen aan de exploitatie (FFF).
Antwoord 3b:
€ 14,5 miljoen per jaar aan de concessie HaarlemIJmond, € 1,2 miljoen per jaar aan de OV-taxi en
€ 5.000 per jaar aan buurtbusprojecten.
Vragen 4 t/m 6:
De vragen 4 t/m 6 zijn beantwoord tijdens de ver
gadering van de commissie Wonen en Mobiliteit
van 2 december 2013.
Vraag 7:
In het persbericht van 13-11-2013 noemt u
mogelijke oplossingen om de nieuwe concessie
Haarlem/IJmond financieel gezond te krijgen
zoals: het vinden van extra middelen door onder
andere het verhogen van de opbrengsten (bijvoor
beeld door tariefdifferentiatie, het verhogen van
het reizigersbijdrage en het kritisch kijken naar
het aanbod) of het toevoegen van provinciaal
geld.
Als mogelijke oplossing wordt ook genoemd: het
kritisch kijken naar het aanbod. Naar onze
mening, gezien de context, moeten we dit lezen
als het verminderen van het aanbod. Hierbij
gaan we er wel vanuit, dat dit niet de allereerste
bezuiniging is, die ingezet gaat worden.
Kunt u een indicatie geven op welk moment deze
bezuiniging ingezet gaat worden?
Antwoord 7:
Als er een bezuiniging in het voorzieningen
niveau noodzakelijk is, dan gaan wij er vanuit
dat deze bezuiniging ingezet wordt bij de start
van de nieuwe concessie op 13 december 2015.
Mocht onverhoopt de bezuiniging eerder moeten
worden ingezet, dan zullen wij u hiervan op de
hoogte brengen.
Vraag 8:
Bij de hierboven genoemde oplossingen vinden
we niet de mogelijkheid van bezuiniging door
investeringen in het OV te temporiseren of
gedeeltelijk/geheel te schrappen.
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U mag er vanuit gaan dat de Ouderenpartij NH
bij deze investeringen ook denkt aan de HOVinvestering, in totaal rond € 200 mln.
In het eerste kwartaal van 2014 komt u met con
crete voorstellen om de concessie Haarlem/
IJmond financieel gezond.
Ligt het niet voor de hand om even pas op de
plaats te maken met de HOV-projecten, tot het
moment, dat u de concessie Haarlem/IJmond
financieel rond hebt. Financieel zal er dan ook
veel meer duidelijkheid zijn dan nu, zeker m.b.t.
het Rijk. U kunt tegen die tijd ook kennis nemen
van het onderzoek van de Randstedelijke Reken
kamer naar de HOV-projecten, indien dat door
gaat.
Wat is uw mening over de temporisering van de
investeringen in het OV en in het bijzonder die in
de HOV-projecten? Gaarne een gefundeerde
reactie.
Antwoord 8:
Het temporiseren dan wel het schrappen (van een
deel) van de investeringen in het OV, en specifiek
in HOV, kan incidenteel financiële ruimte
opleveren welke in te zetten is voor de exploitatie.
Daarentegen levert investeren in doorstromings
maatregelen tijdwinst op waardoor de exploitatie
structureel goedkoper wordt. Bovendien willen
wij ook een betrouwbare overheid zijn en onze
afspraken en verplichtingen die wij hebben
gemaakt, nakomen. GS zullen alle mogelijkheden
– dus ook temporisering van investeringen – op
hun consequenties beoordelen bij de oplossing
van het financiële dilemma van de exploitatie
gelden voor het OV.
Vraag 9:
Het zal u bekend zijn, dat met het schrappen van
een substantieel deel van de HOV-projecten of het
geheel schrappen van die projecten de financiële
problemen rond de concessieverlening in een keer
opgelost zijn. Het geld dat hierbij vrij komt kan
meerdere concessies, niet alleen die van Haarlem/
IJmond, in de toekomst financieel gezond
maken.
Bij welke (financiële) omstandigheden gaat u
deze mogelijkheid serieus in overweging nemen?
Gaarne een gefundeerd antwoord.
Antwoord 9:
GS zullen alle mogelijkheden op hun consequen
ties beoordelen bij de oplossing van het financiële
dilemma van de exploitatiegelden voor het OV.
Zie ook het antwoord bij vraag 8.
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