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Samenvatting

De huidige concessie van het Biesbosch veer (Veer kop van 't Land) tussen het
Eiland van Dordrecht en de gemeente Werkendam is aan het einde van zijn
looptijd. De gemeente Werkendam en Dordrecht zijn voornemens om de
vervoersconcessie opnieuw openbaar aan te besteden. Deze aanbesteding wordt zo
ingericht dat duurzaamheid en een hogere vervoerskwaliteit worden gestimuleerd.
Inleiding

Het huidige veer tussen het Eiland van Dordrecht en de gemeente Werkendam wordt
gevaren op basis van de verleende concessie uit 2008. Deze concessie is tot
eind 2018 verlengd in afwachting van deze aanbesteding.
Het veer maakt het mogelijk om beide delen van de Biesbosch met elkaar te
verbinden. Van de verbinding maken veel forensen, scholieren, agrariërs en
recreanten gebruik. Met name in de zomer maakt deze laatste doelgroep veel
gebruik van de verbinding.
De colleges van Dordrecht en Werkendam hebben afgesproken dat het veer een
belangrijke meerwaarde heeft voor beide gemeenten. Omdat de concessie afloopt is
besloten het veer opnieuw aan te besteden.
Doelstelling

In de eerste plaats wordt het dagelijkse vervoer aanbesteed. Naast deze basis
hebben de colleges van Werkendam en Dordrecht een wens uitgesproken ten
aanzien van duurzaamheid en de kwaliteit van het vervoer.
De ambitie is uitgesproken om een zero emissie veer te hebben varen in de
Biesbosch. De uitvraag is zo geformuleerd dat dit extra wordt gestimuleerd. In de
bijlage is een inspiratiedocument gevoegd. Dit inspiratiedocument is voor beide
colleges de aanleiding om stevig in te zetten op duurzaamheid.
Ook is de wens uitgesproken voor een ondernemende vervoerder. Het gaat in eerste
instantie om verbindingen van mensen, in plaats van het centraal stellen van de
overvaart. Het veer moet daarom beter in gaan op de behoeften van reizigers. Het
experimenteren van de uitbreiding van de dienstregeling maakt hier deel van uit.
Hiermee wordt naast het bieden van vervoer ook de dóórontwikkeling van het
nationaal park van wereldklasse ondersteund.
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Stand van zaken/de feiten

Aanbesteden van het veer

Dagelijks maken veel passagiers gebruik van het veer. Het is hiermee een cruciale
verbinding tussen Dordrecht, de Brabantse Biesbosch en Werkendam. Op werkdagen
zijn het met name scholieren, forenzen en agrariërs. Op weekenddagen zijn
daarentegen juist veel recreanten.
Verduurzaming van het veer

Het huidige schip is sinds 1978 in de vaart. Dit betekent dat het schip op onderdelen
niet meer voldoet aan technieken van deze tijd. Bij de aanbesteding van het huidige
contract is het schip motorisch nog gereviseerd, toch loopt de noodzaak voor groot
onderhoud om het schip in de vaart te houden momenteel op. De ontwikkelingen in
de verduurzaming van motoren, technieken en brandstoffen is de laatste hard
gegaan. Er liggen dan ook kansen om het huidige veer te verduurzamen of een
nieuw schip te introduceren.
Uitbreiding dienstregeling hoogseizoen

De laatste jaren groeit de ambitie om de verschillende delen van de Biesbosch met
elkaar te gaan verbinden. In de gebiedsdeel Biesbosch wordt hier verder uitwerking
aan gegeven. Het gaat hierbij met name om recreatief vervoer in het hoogseizoen.
In de praktijk blijkt het lastig om een businesscase voor dergelijk kleinschalig
vervoer te ontwikkelen.
In deze aanbesteding van het veer "Kop van 't Land" wordt de exploitant verplicht
jaarlijks een Vervoerplan op te stellen. In dit vervoerplan schetst de exploitant op
welke wijze zij jaarlijks haar product wil door ontwikkelen.
Hierbij is het de bedoeling om in de aanbesteding de dóórontwikkeling van de
dienstregeling met een hoogseizoen uitbreiding voor de Biesbosch mogelijk te
maken. De exploitant wordt hiervoor gevraagd jaarlijks in haar vervoerplan te
komen met voorstellen tot verbetering van de dienstverlening en dienstregeling.
Kosten en dekking

Exploitatiebijdrage

De jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort, ligt sinds de jaren '90 volledig bij de
gemeente Dordrecht. De raad heeft zich in 2015 uitgesproken dat dit niet langer
wenselijk was en er is tot een extensivering besloten, waarbij overeengekomen is
dat Werkendam via een ingroeimodel jaarlijks haar bijdrage met € 20.000 verhoogd
tot € 100.000 in 2020. Dit is reeds bij de begroting 2016 verwerkt.
Verduurzaming

Een nieuw duurzaam veer zal naar verwachting een hogere bijdrage in de exploitatie
tot gevolg hebben. In de Kadernota 2017 is gevraagd om een bijdrage voor deze
verduurzaming. Er is hierbij uitgegaan van een gelijke bijdrage door beide
gemeenten. Voor deze verduurzaming is besloten tot een bijdrage van maximaal
€ 50.000,- (op basis van co financiering met Werkendam).
In de tweede helft van 2017 zijn met de gemeente Werkendam aanvullende
afspraken gemaakt over co financiering voor het te verduurzamen deel, waarbij de
gemeente Werkendam positief heeft gereageerd, maar eerst het
aanbestedingsresultaat wenst af te wachten om te komen tot besluitvorming in de
raad van Werkendam over de benodigde hoogte van de daadwerkelijke bijdrage op
basis van co financiering.
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Begroting

De begroting van het veer ziet er op basis van de huidige besluiten als volgt uit:
2018

2019

2020

€ 104.000

€ 104.000

€ 104.000

Dordrecht KN2017 / verduurzaming veer

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Dordrecht KN2017 / opvang ingroei

€ 35.000

€ 15.000

Werkendam Bijdrage

€ 60.000

€ 80.000

€ 100.000

PM

PM

PM

e 249.000

C 249.000

C 254.000

Dordrecht exploitatie

Werkendam PM / verduurzaming veer

Totalen

Begroting Biesbosch Veer (Veer kop van 't land)
Duurzaamheid

De gemeente Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. En zeker in het nationale
park wil de gemeente dit ook uitstralen. Er wordt daarom voor gekozen om
verduurzaming van het veer zwaar te laten wegen in de aanbesteding. De exacte
wijze waarop deze verduurzaming wordt ingevuld is aan de nieuwe exploitant.
Communicatie en inclusief beleid

De gemeente kiest ervoor om de stad breed te informeren over de resultaten van de
voortgang. Er zijn drie logische momenten om aandacht te besteden aan de
aanbesteding.
Het eerste moment betreft het collegebesluit waarbij het college de raad via
voorliggende raadsinformatiebrief informeert. Het tweede moment betreft de
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Werkendam. Hierbij is het
aanbestedingsresultaat een belangrijk moment waarop bekend wordt gemaakt wie de
komende jaren gaat varen. En tot slot uiteraard de ingebruikneming van de nieuwe
duurzame veerboot. Dit uiteraard alles onder voorbehoud van akkoord door beiden
gemeenteraden.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Niet van toepassing.
Bijlagen

- Aanbestedingsleidraad
- Inspiratiedocument Aanbesteding veer Kop van 't Land.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders

CóC
M.M. van der Kraan
secretaris
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