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Provinciale Staten van Zuid-Holland
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Gouda, 31 mei 2013.

Betreft: reactie op hoofdpunten op de nota van uitgangspunten, treindienst Alphen aan
den Rijn-Gouda, 2016, versie 3 mei 2013.

Geachte Statenleden,

Op 16 mei 2013 ontvingen wij per mail het verzoek te reageren op de Nota van
Uitgangspunten m.b.t. de treindienst Alphen aan den Rijn-Gouda. Het RHM geeft hier
gaarne gevolg aan.
Alvorens wij ingaan op de inhoud van de nota, willen wij u nog wijzen op het navolgende.
Op 24 april 2013 hebben wij een plezierig ambtelijk overleg gevoerd in Gouda over de
concept Nota van Uitgangspunten, versie 15 april. Onze destijds gemaakte opmerkingen
zouden intern worden beoordeeld en mogelijk worden meegenomen in de daarop
volgende versie van de nota. Wij constateren thans, dat slechts zeer weinig van onze
opmerkingen zijn overgenomen en wij zullen daarom hieronder onze toen gemaakte
opmerkingen voor een deel opnieuw vermelden.

Voor de goede orde, wij beperken ons hier slechts tot enige voor ons belangrijke
kwesties. Wij zullen detailopmerkingen en niet overgenomen opmerkingen, opnieuw
inbrengen in de komende beoordeling van het concept Programma van Eisen. Wij zijn
content met uw tekst dienaangaande in de nota (Inleiding: De uitgebrachte adviezen en
reacties worden tevens meegenomen bij het op te stellen concept Programma van
Eisen.).

1: toiletten in de trein.
De concessietermijn zal minimaal 12 jaar gaan bedragen. Naar ons idee geeft deze lange
termijn de mogelijkheid in te spelen op de eis van de Tweede Kamer en de toezegging
van NS, om op termijn alle treinen te voorzien van toiletten. De onderhavige concessie is
immers ook een treindienst!
Wij ervaren de tekst in de nota over het al of niet implementeren van toiletten niet
uitdagend voor de inschrijvers. De inschrijvers worden zelfs op het spoor gezet weinig
energie te steken in het aanbrengen van toiletten. Wij betreuren deze opstelling van de
provincie en verzoeken u deze deeltekst te schrappen en te vervangen door een nieuwe
tekst waarbij de inschrijvers meer uitgedaagd worden om te komen met een creatieve
oplossing.
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In ieder geval kunnen naar ons idee inschrijvers, die in hun aanbieding de toezegging
doen om de treinstellen zodanig te laten bouwen, dat op een nader te bepalen tijdstip de
toiletten zonder noemenswaardige meerkosten alsnog kunnen worden aangebracht,
rekenen op een positievere eindbeoordeling op basis van de gunningscriteria.

2: hoogspits en brede spits.
Wij achten de venstertijden binnen de hoogspits aan de magere kant. Wij stellen voor de
tijden, genoemd in de brede spits als eis te benoemen en niet die van de hoogspits.
Daarnaast kunnen aanbieders die nog meer ritten aanbieden in een kwartiersdienst, o.i.
rekenen op een positieve waardering bij de toetsing van de gunningscriteria.
Wij stellen dit voor, omdat het vooralsnog niet duidelijk is, wanneer de door u beoogde
kwaliteitsverbetering daadwerkelijk gaat optreden. U meldt dit ook in deze nota en het
hangt inderdaad af van o.a. de voortgang van de werkzaamheden die ProRail nog dient
uit te voeren. Bij de start van de nieuwe concessie zal immers toch nog voorlopig een
kwaliteitsvermindering optreden ten opzichte van de huidige zeer brede (NS)spits.

3: in paragraaf 2.5 wordt melding gemaakt van de einddatum van gereedkomen van de
nog uit te voeren werkzaamheden door ProRail. Deze einddatum (dec 2016) valt vrijwel
exact samen met de datum van operationeel worden van de nieuwe concessie. Deze
einddatum van ProRail kan de start van de nieuwe concessie in de weg gaan staan, bij
het optreden van onvoorziene vertragingen etc. Met name het mogelijk niet op tijd
gereedkomen van het op de juiste hoogte brengen van de bestaande perrons staat een
goede (fysieke)toegankelijkheid voor reizigers met een functiebeperking in de weg.
Wij missen daarom een vorm van compensatie of alternatieven. Wij verzoeken u hierover
een voorstel in de nota op te nemen.

Namens het Alcidneen Bestuur van het RHM,
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