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Stand van zaken Personenvervoer Over Water

Inleiding
Gedeputeerde Staten besloten in 2008 de met Waterbus bv. gesloten contracten voor
personenvervoer over water te ontbinden vanwege de verliesgevende exploitatie en sloten een
tijdelijke overeenkomst. Vervolgens besloten Gedeputeerde Staten de contracten voor het
vervoer in de Drechtsteden en het vervoer tussen Dordrecht en Rotterdam in één contract
Europees aan te besteden voor een periode van 12 jaar volgens de procedure van de
concurrentiegerichte dialoog.
De aanbesteding leverde geen resultaat op, omdat vervoerders te veel risico's zien in de
financiering van het overnemen van de vloot in het licht van de kredietcrisis (najaar 2008).
Tevens hadden vervoerders op enkele bezwaren tegen de aanbestedingsvoorwaarden rondom
de boetebepaling en het tarievenkader. In het voorjaar van 2009 is een marktconsultatie
gehouden onder vervoerders om te zien welke oplossingen mogelijk zijn.
Gedeputeerde Staten besloten op 26 mei 2009 de aanbesteding te vervolgen met daarin
opgenomen een aantal aanpassingen, mits ook de Drechtsteden zouden instemmen met de
aanpassingen. De aanpassingen betroffen: het verhogen van de jaarlijkse exploitatiebijdrage van
€ 3,443 maar € 4,38 min (inclusief een verhoging van de bijdrage van de Drechtsteden van € 0,53
min per jaar naar € 0,68 min per jaar), vervangen van 2 schepen uit de huidige vloot door 2
zuinige schepen (binnen de Drechtsteden), het bieden van een garantstelling ten behoeve van de
financiering van de schepen, het verlagen van de maximum boete en het toestaan van een
uitzondering op het provinciale tarievenkader voor het openbaar vervoer in de daluren. Op 18 juni
2009 heeft het bestuur van de Drechtsteden ingestemd met de door de provincie voorgestelde
aanpassingen.
Met deze aanpassingen verwachtten Gedeputeerde Staten dat de door de markt gesignaleerde
problemen worden opgelost en waardoor er een duurzaam personenvervoer over water ontstaat
voor de periode 2010 - 2021. De kwaliteit van het vervoer zou hiermee ten minste blijven op het
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huidige niveau en de milieubelasting zou afnemen. Begin juli 2009 is de aanbesteding met de
herziene voorwaarden opnieuw gestart.
Op 25 september 2009 zijn inschrijvingen ontvangen van 2 inschrijvers. GS hebben besloten de
overeenkomst te gunnen aan SBS b.v., een samenwerkingsverband tussen Doeksen
Transportgroep en Arriva Nederland. De andere inschrijver, Connexxion, is afgewezen.
Vervoerovereenkomst wordt op 4 december getekend
De bezwaartermijn voor de uitslag van de aanbesteding is verlopen en ook gesprekken over de
borgstellingsovereenkomst zijn succesvol afgerond. Inmiddels is de vervoerovereenkomst dan
ook definitief gegund.
Op 4 december wordt de vervoerovereenkomst met SBS b.v. getekend. Op diezelfde dag worden
de bestuursovereenkomsten getekend met de Drechtsteden over hun financiële bijdrage voor de
periode 2010 tot 2022 en met alle halte-eigenaren (gemeenten) voor het instandhouden van alle
halten in het gebied.
Aanbod van het vervoer biedt potentie voor de toekomst
Het aanbod van SBS betekent dat het huidige vervoer op hetzelfde niveau blijft en naar
verwachting iets wordt uitbreid. Tevens heeft SBS voorstellen gedaan voor toekomstige
uitbreidingen zoals een pilotlocatie aan de A15. SBS zal daarnaast veel aandacht besteden aan
het verbeteren van het comfort voor de reiziger, met name ook voor de fietser, door het
opknappen van de schepen. Ook wordt het uiterlijk van de schepen verbeterd en aangepast aan
deze tijd.
Tot slot investeert SBS ook in duurzaamheid door de inzet van twee nieuwe energiezuinige
schepen. Daarnaast worden alle huidige schepen ook onder handen genomen door overtollige
gewicht te verwijderen en waar mogelijk gebruik te maken van roetfilters. De milieubelasting van
de vloot gaat daarmee omlaag.
Borgstellingsovereenkomst zorgt voor continuïteit van het vervoer over water
Gedeputeerde Staten besloten in mei 2009 tot aanpassing van de aanbestedingsleidraad met
een garantstelling voor de financiering van de schepen (waarde ruim € 10,1 min). Dit maakt de
financiering in deze tijd van financiële crisis mogelijk. Deze actie was nodig om de
financieringslasten als gevolg van risico-opslag door vreemd vermogenverstrekkers beperkt te
houden (minder risico-opslag op de marktrente). Zonder deze garantstelling is de continuïteit van
het vervoer over water niet gegarandeerd en levert het een verminderde omvang van het vervoer
op. Naar verwachting had de provincie dan geen inschrijvingen gekregen.
De borgstellingsovereenkomst die de provincie afsluit met de Rabobank biedt de garantie voor
het onderpand van de hypothecaire lening op de schepen voor het verschil tussen de
liquidatiewaarde en de boekwaarde van de schepen. De boekwaarde is vooraf berekend en
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onderdeel van de borgstellingsovereenkomst. De garantstelling is beperkt tot de hoogte van de
hypothecaire lening die lager is dan de huidige waarde van de schepen omdat SBS een deel van
de vloot met eigen vermogen financiert.
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