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Rotterdam, 23 mei 2018.

betreft: advies overdracht lijn 45 aan MRDH
CC. Dhr. T. Verhaar, R. Pieper en M. Bus, provincie Zuid-Holland

Geachte Vermeulen,

Het RHM heeft op 14 mei 2018 per mail de adviesaanvraag betreffende de overdracht
van lijn 45 Den Haag — Voorschoten — Leiden Centraal, aan de Metropoolregio Den Haag
Rotterdam ontvangen.

Lijn 45 maakt deel uit van de concessie Zuid-Holland Noord. De lijn wordt gezamenlijk
geëxploiteerd door Arriva (concessiehouder ZHN) en Connexxion (concessiehouder
Haaglanden Regio). Over de gezamenlijk exploitatie zijn afspraken gemaakt. U wilt een
toekomstvaste oplossing die u ziet in een éénhoofdige opdrachtgeverschap. Daarom wilt
u in overleg met en met goedvinden van MRDH het opdrachtgeverschap in zijn geheel
aan MRDH overdragen.

Onze ervaring is dat dergelijke lijnen bij het aanbesteden nog wel eens ‘vergeten’
worden, waardoor de reiziger nadelige gevolgen ondervindt. Dergelijke gevolgen kunnen
zijn het niet wederzijds accepteren van elkaar producten van de twee vervoerders bij een
doorgaande lijn dan wel dat de lijn geknipt wordt met een overstap tot gevolg. Dat
vinden wij geen goede zaak. Daarom adviseren wij positief om het opdrachtgeverschap
van lijn 45 neer te leggen bij één opdrachtgever MRDH. Daarbij zal de andere
concessieverlener de lijn gedogen op zijn concessiegebied.

We plaatsen daar wel de kanttekening bij dat er ongetwijfeld sprake is van
tariefverschillen tussen de concessieverleners. We gaan er daarom vanuit dat het laagste
tarief gehanteerd zal worden voor de resterende concessieperiode. Immers reizigers van
de één of van de andere concessie worden anders gedupeerd door een afspraak tussen
twee concessieverleners.

Graag zien wij een reactie op ons advies tegemoet.
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