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1. Inleiding

De gemeenteraad heeft op basis van het B&W-voorstel (SO/2005/8878) in haar vergadering van
6 december 2005 een aantal besluiten genomen, die anticipeerden op het uitstellen van de
aanbesteding openbaar vervoer met één jaar tot 01-01-2008.
Op het moment van voorbereiding van dit besluit, ging de provincie Zuid-Holland nog uit van uitstel
van de aanbesteding van het openbaar vervoer in de DAV-gebied (Drechtsteden Alblasserwaard
Vijfheerenlanden) tot 2008. Eind 2005 is echter door de Gedeputeerde bepaald om alsnog aan te
besteden per 2007 en dus moet de besluitvorming van december 2005 gedeeltelijk herzien worden.
2. Besluit 6 december 2005
Uitgaande van het uitstellen van de aanbesteding van het openbaar vervoer tot 2008 zijn de
volgende besluiten genomen:
1. € 300.000,-- beschikbaar te stellen als extra exploitatiebijdrage voor SVD voor de jaren 2005
en 2006;
2. in te stemmen met de verlenging van de huidige concessie SVD voor één jaar, onder de conditie
dat dit voor Dordrecht budgettair neutraal verloopt;
3. de stimuleringsregeling bedrijfsvervoer te beëindigen per 31 december 2007;
4. in te stemmen met de verlenging van de huidige concessie Veer Kop van 't Land met één jaar
tot 31 december 2007.
3. Uitwerking raadsbesluit 6 december 2005

Besluit 1 is uitgevoerd.
De besluiten 2 en 3 zijn niet meer relevant. Door de aanbesteding en de gunning van de concessie
Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden aan Arriva per 10 december 2006 (streekdienst en
de Merwedeüngelijn, SVD per 01-01-2007) is de uitvoering van de besluiten niet meer aan de orde.
De concessie SVD eindigt op 31-12-2006, hetgeen ook geldt voor de regeling Bedrijfsvervoer.
Beide besluiten moeten ingetrokken worden.
SVD is volledig op de hoogte van de ontwikkelingen en Drechtwerk (het enige bedrijf dat van de
regeling bedrijfsvervoer gebruik maakt) is door middel van een brief (SO/BLD/2006/491 5,
d.d. 29-08-2006} geïnformeerd. Drechtwerk kan overigens per 2007 gebruik maken van de
provinciale regeling. De regeling stimulering bedrijfsvervoer, zoals die door Dordrecht uitgevoerd
wordt, eindigt dus per 31-12-2006.
Besluit 4 over de verlenging van het contract Veer Kop van 't Land blijft van kracht. Met SVD zijn
afspraken gemaakt over de renovatie van het schip (intussen uitgevoerd) op kosten van SVD en de
aanbesteding van het Veer per 2008. Het huidige schip maakt dan {tegen boekwaarde) onderdeel
uit van de aanbesteding. Juist door dit extra contractjaar was het mogelijk deze afspraken te
maken.
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4. Gevraagde beslissingen
Wij stellen u voor:
1. de onderdelen 2 {verlenging concessie SVD met een jaar) en 3 (beëindiging stimuleringsregeling
bedrijfsvervoer per 31-12-2007) van het raadsbelsuit van 6 december 2005 in te trekken;
2. de regeling stimulering bedrijfsvervoer per 31-12-2006 te beëindigen.
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