
Geachte heer, mevrouw, 

Namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH stuur ik u bijgevoegde brief over de stand 

van zaken wat betreft de inbesteding van het railvervoer. Tevens is bijgevoegd de door het algemeen 

bestuur MRDH op 1 juli jl. vastgestelde Nota van Beantwoording ‘Zienswijzen zeggenschap RET en 

HTM’. 

In de brief wordt gesproken over het verwerven van een aandeel HTM, waarbij als huidige eigenaren 

van de HTM worden genoemd de gemeente Den Haag en de Nederlandse Spoorwegen (NS). 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de NS het voornemen heeft om haar aandelen HTM terug te 

geven aan de gemeente Den Haag. Voor de in de brief beschreven procedure wat betreft het 

verwerven van een aandeel en het verlenen van de concessie heeft dit geen gevolgen. Het enige 

verschil is dat de NS als aandeelhouder geen partij meer zal zijn, maar dat de gemeente Den Haag als 

enig aandeelhouder één aandeel zal verkopen aan de MRDH. Daarmee wordt de verhouding tussen 

MRDH, HTM en gemeente Den Haag gelijk aan de verhouding tussen MRDH, RET en de gemeente 

Rotterdam. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
W. (Wouter) Dekker, MSc 
bestuurszaken Vervoersautoriteit 
Telefoon: 088-5445184  
Mobiel:  06-24609973  
 
http://intranet.mrdh.nl/sites/intranet.mrdh.nl/files/images/MRDH%20e-mail(1).png 
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1 Samenvatting 
 
De Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) heeft het voornemen om de 
railconcessies Rotterdam en Haaglanden middels een inbestedingsprocedure te verlenen 
aan respectievelijk RET en HTM. Wettelijke voorwaarde voor het kunnen inbesteden van 
concessies is dat de concessieverlener (MRDH) zeggenschap uitoefent over de 
concessiehouders (RET en HTM) ‘net als over haar eigen diensten’. Conform de 
Gemeenschappelijke Regeling van de MRDH heeft het dagelijks bestuur van de MRDH op 
24 maart 2016 aan de inliggende gemeenteraden de mogelijkheid geboden een zienswijze te 
geven op het voornemen om deze zeggenschap te verwerven.  
 
De volgende gemeenten hebben tijdig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een   
zienswijze in te dienen:  
  
- Albrandswaard 
- Barendrecht 
- Brielle 
- Delft 
- Den Haag 
- Hellevoetsluis 
- Lansingerland 
- Leidschendam-Voorburg 
- Maassluis 
- Midden-Delfland 

- Nissewaard 
- Pijnacker-Nootdorp 
- Ridderkerk 
- Rijswijk 
- Rotterdam 
- Schiedam 
- Vlaardingen 
- Wassenaar 
- Westvoorne 

 
 
De gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben schriftelijk laten 
weten geen zienswijze in te dienen. 
 
In een aantal gevallen is de zienswijze ingediend door het college van Burgemeester en 
Wethouders, onder voorhoud van goedkeuring door de gemeenteraad.  
 
De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben een gezamenlijke 
zienswijze ingediend. Ook de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen hebben 
gezamenlijk een zienswijze gegeven. Albrandswaard en Ridderkerk hebben separate, maar 
nagenoeg identieke zienswijzen ingediend en worden daarom gezamenlijk beantwoord. In de 
bijlage van deze reactienota zijn de verschillende zienswijzen samengevat weergegeven, en 
is per punt door MRDH een reactie gegeven. 
 
De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om het voornemen tot het verwerven van 
zeggenschap terug te trekken of aan te passen. De gemeente Barendrecht heeft kenbaar 
gemaakt voorstander te zijn van openbaar aanbesteden van openbaar vervoer en heeft 
derhalve haar afkeuring gegeven over het voornemen zeggenschap te verwerven in beide 
vervoerbedrijven omdat zij voorstander is van aanbesteding. De gemeente Leidschendam-
Voorburg is zeer kritisch op het voornemen om een aandeel in RET en HTM te verwerven. 
De overige gemeenten zijn neutraal of positief. Wel leveren de zienswijzen aandachtspunten 
op met betrekking tot de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling van de MRDH 
(voorzitterschap algemeen bestuur en Vervoersautoriteit) en de toekomstige 
concessieverleningen. Verschillende gemeenten spreken uit een voorkeur te hebben voor de 
aanbesteding van het openbaar vervoer, of in ieder geval tijdig betrokken te willen worden bij 
de toekomstige keuzes voor aan- of inbesteden van het openbaar vervoer. 
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Het algemeen bestuur zal de opmerking over het voorzitterschap meenemen bij de evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Regeling. De opmerkingen over de toekomstige busconcessies 
zullen worden doorgeleid aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH, die 
bevoegd concessieverlener is. De bestuurscommissie zal deze opmerkingen betrekken bij 
de besluitvorming over de toekomstige busconcessies. 
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2 Ingediende zienswijzen 
 
Gemeente Zienswijze Reactie MRDH 
Albrandswaard 
Ridderkerk 
 

Hebben geen opmerkingen 
over de wijze van uitvoering 
van het eerder genomen 
besluit tot inbesteden en 
zeggenschap. 
 

Wij danken u hiervoor. 

Albrandswaard 
Ridderkerk 
 

Door inbesteding en mede-
eigenaarschap kan 
onduidelijkheid ontstaan over 
rollen, belangen en 
verantwoordelijkheden. 
 

Wij delen uw mening niet. De in de 
voorliggende constructie gemaakte 
afspraken bieden voldoende waarborgen, 
bijvoorbeeld door de expliciete afspraak dat 
de zeggenschap het opdrachtgeverschap 
niet mag beperken. De zeggenschap over 
RET en HTM is daarom  aanvullend en dus 
niet in plaats van het opdrachtgeverschap 
dat de MRDH heeft over deze bedrijven.  
 

Albrandswaard 
Ridderkerk 
 

Wij stellen het op prijs om in 
Metropoolverband nog eens 
kritisch met elkaar na te 
denken over de optimale 
vorm van 
opdrachtgeverschap en 
eigenaarschap, met het oog 
op toekomstige 
railconcessies vanaf 2026. 
 

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit 
besluit  over het gunnen van een concessie 
aan een vervoerder (Wp2000, art. 20). Het 
doorlopen van het proces om tot gunning te 
komen vindt plaats onder het gezag van de 
bestuurscommissie. Daartoe stelt de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit onder 
meer het Programma van Eisen vast. Hierin 
zal ook worden opgenomen of er wordt 
inbesteed of aanbesteed. Volgens de 
Gemeenschappelijke Regeling van de 
MRDH is een zienswijze onderdeel van de 
besluitvormingsprocedure (artikel 2.1, 
tweede lid GR). 
 

Albrandswaard 
Ridderkerk 
 

Willen dat de raad in de 
toekomst wordt betrokken bij 
belangrijke besluiten van de 
MRDH. 
 

In de Gemeenschappelijke Regeling van de 
MRDH is in artikel 2.1 opgenomen voor 
welke besluiten een zienswijzeprocedure 
geldt. Daaronder valt onder andere het 
Programma van Eisen van de concessies 
waarvan de MRDH opdrachtgever is.  
 

Barendrecht 
 

Keurt de zeggenschap af, 
omdat de gemeente een 
voorstander is van het 
openbaar aanbesteden van 
het Openbaar Vervoer. Bij 
inbesteden wordt een 
vervoerder onvoldoende 
scherp gehouden. 
 

Het voornemen tot inbesteding van de 
railconcessies is reeds genomen door de 
voormalige plusregio’s. 
Bij de stadsregio Rotterdam is dat gebeurd 
op 24 april 2013 (Nota van Uitgangspunten 
concessie Rail) en bij het Stadsgewest 
Haaglanden op 19 februari 2014 
(Hoofdlijnenakkoord met HTM). De MRDH, 
als opvolger van die twee regio’s met 
betrekking tot OV, geeft hier uitvoering aan. 
Het  vraagstuk om aan of in te besteden is 
derhalve geen onderwerp van deze 
zienswijzeprocedure. 
 

Barendrecht Wanneer MRDH mede-
eigenaar wordt, ontstaat een 
combinatie van rollen die kan 
leiden tot belangenconflicten, 

Wij delen niet uw standpunt dat de 
onafhankelijkheid van de MRDH als 
opdrachtgever in gevaar komt als gevolg 
van het verwerven van de zeggenschap op 
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en keurt mede daarom het 
voorstel af. 
 

de manier zoals die is voorgesteld. De in de 
voorliggende constructie gemaakte 
afspraken bieden daarvoor voldoende 
waarborgen, bijvoorbeeld door de expliciete 
afspraak dat de zeggenschap het 
opdrachtgeverschap niet mag beperken.  
 

Barendrecht De gemeenten Rotterdam en 
Den Haag hebben een groter 
en ander belang als eigenaar 
dan de andere 
metropoolgemeenten. Dit 
leidt tot ongewenste 
bedrijfsmatige prikkels en 
extra onduidelijkheid over 
belangen, rollen en 
verantwoordelijkheden, en 
keurt mede daarom het 
voorstel af. 
 

Het klopt dat voor de gemeenteraden van 
Rotterdam en Den Haag geldt dat zij twee 
rollen hebben. In de eerste plaats zullen zij 
vanuit hun eigen college betrokken worden 
vanwege het eigenaarschap dat deze twee 
gemeenten hebben over de RET, 
respectievelijk de HTM. In de tweede plaats 
worden zij in de voorliggende 
zienswijzeprocedure gevraagd om 
zienswijze te geven op het voornemen van 
de MRDH. 
 
Het voornemen tot inbesteding van de 
railconcessies is reeds genomen door de 
voormalige plusregio’s. 
Bij de stadsregio Rotterdam is dat gebeurd 
op 24 april 2013 (Nota van Uitgangspunten 
concessie Rail) en bij het Stadsgewest 
Haaglanden op 19 februari 2014 
(Hoofdlijnenakkoord met HTM). De MRDH, 
als opvolger van die twee regio’s met 
betrekking tot OV, geeft hier uitvoering aan. 
Het vraagstuk om aan of in te besteden is 
derhalve geen onderwerp van deze 
zienswijzeprocedure. 
 (zie ook het antwoord op uw eerstgestelde 
vraag). 
 
De portefeuillehouder Middelen van de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit wordt 
gemandateerd om de zeggenschap te 
verwerven en om de dagelijkse besluiten 
met betrekking tot de zeggenschapstaken te 
nemen. Deze portefeuille is momenteel 
belegd bij het Zoetermeerse lid van de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit. 
Besluiten die buiten dit mandaat vallen 
worden voorgelegd aan de voltallige 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit. De 
voorzitter of de vice-voorzitter van de 
bestuurscommissie hebben dus geen 
specifieke taken met betrekking tot de 
zeggenschap. 
 
Overigens zouden de RET en HTM ook bij 
een aanbesteding i.p.v. een inbesteding de 
concessies gegund kunnen krijgen. In dat 
geval zou dezelfde situatie ontstaan met 
betrekking tot de gemeenten Rotterdam en 
Den Haag. 
 

Barendrecht 
 

De raad krijgt nu slechts de 
gelegenheid om te reageren 

Over het voornemen tot inbesteding en ook 
over het verwerven van zeggenschap op de 
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op een uitwerkingsvraag, 
maar wil betrokken worden 
bij besluitvorming op het 
moment dat er daadwerkelijk 
keuzes worden gemaakt, en 
niet bij de juridische 
uitwerking van de keuzes. 
 

thans voorgestelde vorm is reeds eerder 
besloten in het dagelijks bestuur op 9 juli 
2014 en het algemeen bestuur op 8 oktober 
2014 van de stadsregio Rotterdam. In beide 
gremia had ook de gemeente Barendrecht 
zitting.  
In de Gemeenschappelijke Regeling van de 
MRDH is in artikel 2.1 opgenomen voor 
welke besluiten een zienswijzeprocedure 
geldt. 
 

Brielle 
Hellevoetsluis 
Nissewaard 
Westvoorne 
 

Kunnen instemmen met de 
voorgestelde zeggenschap. 

Wij danken u voor uw instemming. 

Delft Constateert dat de MRDH de 
wettelijke bepalingen met 
betrekking tot zeggenschap 
zodanig uitlegt dat alle 
deelnemende gemeenten 
aandelen in de 
concessiehouder dienen te 
verwerven. 
 

Ons voorstel is niet dat alle deelnemende 
gemeenten aandelen verwerven. Wij stellen 
voor dat de MRDH, zijnde de 
gemeenschappelijke regeling van 23 
deelnemende gemeenten, één aandeel in 
RET en HTM verwerft en dus niet dat elk 
van de 23 deelnemende gemeenten een 
eigen aandeel krijgt.  

Delft Wil graag inzicht in 
alternatieve constructies die 
door de MRDH onderzocht 
zijn.  
 

Een alternatief is het verwerven van 100% 
van de aandelen RET en HTM. Dit is echter 
niet de wens van de MRDH (zoals ook 
verwoord door haar rechtsvoorgangers) en 
lijkt ook niet de wens van de inliggende 
gemeenten. 
Een ander alternatief is de constructie zoals 
die wordt gehanteerd in Amsterdam. Daar 
blijft de gemeente 100% aandeelhouder, 
maar is in een overeenkomst bepaald dat 
de stadsregio de gemeente aanwijzingen 
kan geven. De bestuurlijke en juridische 
situatie in de MRDH is niet gelijk aan die 
van de stadsregio Amsterdam. Op grond 
van meerdere juridische adviezen hebben 
wij daarom gekozen voor een andere vorm, 
die de mogelijkheid geeft om rechtstreeks 
(dus niet via de gemeente als 
aandeelhouder) zeggenschap uit te 
oefenen. 
 

Delft Uit de toelichting blijkt niet 
hoe groot de kans wordt 
geacht dat de voorgestelde 
juridische constructie de 
rechterlijke toets kan 
doorstaan, maar lijkt wel 
rekening te worden 
gehouden met het 
terugvallen op een 
onderhandse aanbesteding. 
Delft vraagt om inzicht in de 
juridische risico's om een 
goede afweging te kunnen 
maken. 

Mocht de huidige juridische constructie 
onvoldoende blijken, dan zal worden 
gezocht naar een verdergaande vorm van 
zeggenschap waardoor inbesteding alsnog 
mogelijk is (zie ook bijlage 1 van de 
aanbiedingsbrief). Van onderhands 
aanbesteden is derhalve geen sprake.  
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Delft 
 

Is van opvatting dat 
onvoldoende is geborgd dat 
de MRDH niet 
risicoaansprakelijk gesteld 
kan worden. 
 

MRDH is als aandeelhouder van HTM niet 
aansprakelijk voor schulden van HTM. 
Omdat MRDH formeel geen bestuurder is, 
kan MRDH niet worden aangesproken 
wegens ernstige taakverwaarlozing. Wel 
kan in geval van faillissement van HTM 
sprake zijn van aansprakelijkheid van 
MRDH in haar hoedanigheid van feitelijk 
beleidsbepaler van HTM (op grond van het 
bepaalde in artikel 2:248 lid 7 BW). Voorts 
bestaat de kans dat MRDH op grond van 
onrechtmatige daad aansprakelijk wordt 
gesteld door een derde (of eventueel door 
HTM zelf) voor geleden schade. Dit omdat 
door MRDH zodanig gehandeld zou zijn bij 
de uitoefening van haar bevoegdheden, 
bijvoorbeeld als aandeelhouder of als 
feitelijk beleidsbepaler, dat de derde 
hierdoor schade heeft geleden. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt dat de drempel 
voor het toekennen van de 
aansprakelijkheidsclaim in dergelijke 
situaties hoog is, omdat moet worden 
aangetoond dat de handelingen van MRDH 
tot de betreffende schade hebben geleid. In 
de praktijk verwachten wij daarom geen 
risico’s te lopen. 
 

Delft 
 

Vraagt zich af hoe de 
zeggenschap van de MRDH 
ten aanzien van de HTM zich 
verhoudt met het 
aandeelhouderschap van de 
gemeente Den Haag. 
 

Door het verwerven van één aandeel wordt 
de MRDH mede-aandeelhouder van de 
HTM Personenvervoer N.V. (naast de 
gemeente Den Haag en Abellio). Aan het 
aandeel van de MRDH zijn enkele 
bijzondere rechten gekoppeld, zodat de 
MRDH conform de wet Personenvervoer 
2000 zeggenschap verwerft “als over haar 
eigen dienst”. In de zienswijzebrief van 24 
maart is door de MRDH verwoord om welke 
bevoegdheden het gaat. Bij een aantal 
besluiten betekent dit feitelijk dat MRDH 
vetorecht heeft. Voor de overige 
bevoegdheden geldt een normale 
stemverhouding. De MRDH heeft hier dus 1 
stem. 
 

Delft 
 

Vraagt zich af of de 
voorgestelde constructie 
voldoet aan de nieuwe 
aanbestedingswet voor wat 
betreft het 
merendeelcriterium. 
 

Bij de beoordeling van de vraag of voldaan 
wordt aan het merendeelcriterium speelt het 
aantal aandelen dat de gemeente Den Haag 
resp. MRDH houden geen rol. De 
voorwaarde die uit de nieuwe 
Aanbestedingswet (en de daaraan ten 
grondslag liggende Richtlijn 2014/24/EU) 
voortvloeit, is dat HTM Personenvervoer 
meer dan 80% van haar activiteiten zal 
moeten uitoefenen in de vorm van taken die 
haar zijn toegewezen door de controlerende 
aanbestedende diensten. Dit moet worden 
beoordeeld aan de hand van de gemiddelde 
totale omzet (of een geschikte alternatieve 
op activiteit gebaseerde maatstaf). De 
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verwachting is dat HTM meer dan 80% van 
haar omzet zal behalen met het uitvoeren 
van de OV-taken die haar door MRDH zijn / 
worden opgedragen, en dat dus aan deze 
voorwaarde zal worden voldaan. 
 

Den Haag Geeft een positieve 
zienswijze af over de 
voorgestelde 
zeggenschapsverdeling, 
onder voorbehoud van de 
uitkomst van de nog lopende 
onderhandelingen over de 
concessievoorwaarden. 
 

Wij danken u voor uw positieve reactie. De 
zeggenschap zal alleen worden 
geëffectueerd als de bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit constateert dat er een 
grond is om de concessie te verlenen. 

Den Haag Ziet graag dat MRDH in het 
kader van ‘good governance’ 
binnen de 
bestuurscommissie 
onderscheid maakt tussen 
portefeuillehouders 
aandeelhouderschap en de 
opdrachtgeversrol. 
 

De portefeuillehouder Middelen van de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit wordt 
gemandateerd om de zeggenschap te 
verwerven en om de dagelijkse besluiten 
met betrekking tot de zeggenschapstaken te 
nemen. Deze portefeuille is momenteel 
belegd bij het Zoetermeerse lid van de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit. 
Besluiten die buiten dit mandaat vallen 
worden voorgelegd aan de voltallige 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit. De 
voorzitter of de vice-voorzitter van de 
bestuurscommissie hebben dus geen 
specifieke taken met betrekking tot de 
zeggenschap. Naar onze mening is 
daarmee invulling gegeven aan uw wens. 
 

Den Haag Is van mening dat de MRDH 
als medeaandeelhouder ook 
verantwoordelijk is voor de 
bedrijfsvoering van HTM en 
adviseert dit te 
verduidelijken. Den Haag 
veronderstelt dat de MRDH 
bedoelt dat zij als 
aandeelhouder geen 
financiële risico’s loopt als 
gevolg van het bezitten van 
slechts één aandeel. 
 

De MRDH heeft primair een 
verantwoordelijkheid als opdrachtgever en 
de gekozen zeggenschapsvorm is juist 
(naast de wettelijke noodzaak hiervoor) 
bedoeld om het opdrachtgeverschap te 
versterken. De precieze bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van elk van de 
betrokken aandeelhouders (waaronder de 
gemeente Den Haag) zijn verwoord in de 
statuten van de HTM.  
Wij delen de conclusie van het college ten 
aanzien van de financiële risico’s die de 
MRDH loopt met het verwerven van het 
aandeel in HTM Personenvervoer N.V.  
 

Den Haag Gaat er van uit dat MRDH 
het te verwerven aandeel niet 
doorverkoopt en dat op het 
moment dat het eigendom 
van het aandeel voor 
inbesteding niet langer 
noodzakelijk is, het aandeel 
zal worden terug verkocht 
tegen de verkrijgingsprijs. 
Daarnaast wenst de 
gemeenteraad afspraken 
over andere situaties waarin 
aandeelhouderschap MRDH 

Wij kunnen bevestigen dat het aandeel 
tegen verkrijgingsprijs zal worden terug 
verkocht indien wij zouden besluiten tot 
aanbesteding, of indien de MRDH haar 
bevoegdheden als concessieverlener zou 
verliezen. Ook bevestigen wij dat wij het 
aandeel niet zullen doorverkopen, tenzij met 
instemming van de andere 
aandeelhouder(s) van HTM (bijvoorbeeld 
indien de concessieverlenende 
bevoegdheden overgaan naar een andere 
partij en verkoop aan die partij daarom 
wenselijk is).  
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niet langer noodzakelijk is 
dan wel dat de hieraan 
verbonden en rechten en 
plichten aanpassing 
verdienen. 
 

Mocht blijken dat de nu gemaakte afspraken 
over zeggenschap gewijzigd moeten 
worden (bijvoorbeeld door aanvullende 
jurisprudentie en/of wijzigende wet- en 
regelgeving), dan treden wij in overleg met 
de andere aandeelhouder(s) van HTM. 
 

Den Haag Geeft met inachtneming van 
bovenstaande punten een 
positieve zienswijze af. 
 

Wij danken u voor uw instemming. 

Lansingerland Legt zich neer bij het 
voldongen feit van 
inbesteding en daarmee 
zeggenschap. 
 

Wij danken u voor uw instemming. 

Lansingerland Acht een fundamentele 
discussie over wijze van 
concessieverlening van 
toekomstige concessies 
nodig. Verwacht initiatief 
hiertoe van MRDH. 

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit 
besluit  over het gunnen van  een concessie 
aan een vervoerder (Wp2000, art. 20). Het 
doorlopen van het proces om tot gunning te 
komen gebeurt ook onder het gezag van de 
bestuurscommissie. Daartoe stelt de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit onder 
meer het Programma van Eisen vast. Hierin 
staat onder andere ook opgenomen of er 
wordt inbesteed of aanbesteed. Volgens de 
Gemeenschappelijke Regeling van de 
MRDH is een zienswijze onderdeel van de 
besluitvormingsprocedure (artikel 2.1, 
tweede lid). 
 

Lansingerland Vindt dat er onvoldoende 
scheiding der machten grote 
steden door voorzitterschap 
van MRDH (algemeen 
bestuur en 
Vervoersautoriteit). Vraagt 
hiervoor aandacht bij 
evaluatie 
Gemeenschappelijke 
Regeling MRDH. Suggestie: 
Het voorzitterschap van de 
bestuurscommissie  kan door 
één van de leden uit een 
andere gemeente of door 
een onafhankelijke derde 
persoon worden bekleed. Op 
deze wijze bent u in staat de 
schijn van 
belangenverstrengeling 
tegen te gaan. 

De portefeuillehouder Middelen van de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit wordt 
gemandateerd om de zeggenschap te 
verwerven en om de dagelijkse besluiten 
met betrekking tot de zeggenschapstaken te 
nemen. Deze portefeuille is momenteel 
belegd bij het Zoetermeerse lid van de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit. 
Besluiten die buiten dit mandaat vallen 
worden voorgelegd aan de voltallige 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit. De 
voorzitter of de vice-voorzitter van de 
bestuurscommissie hebben dus geen 
specifieke taken met betrekking tot de 
zeggenschap. De portefeuillehouder 
Middelen Vervoersautoriteit wordt elke twee 
jaar aangewezen uit haar midden (art. 7, 
eerste lid verordening Vervoersautoriteit). 
Het is ongebruikelijk dat de portefeuille 
Middelen wordt toegewezen aan voorzitter 
of vice-voorzitter. Ofschoon dit nu ook niet 
de praktijk is, sluit de verordening 
Vervoersautoriteit het formeel niet uit. Dit zal 
daarom meegenomen worden in de 
evaluatie van de Gemeenschappelijke 
Regeling (Uw voorgestelde suggesties 
kunnen hier ook bij betrokken worden 
De suggesties over het voorzitterschap van 
de MRDH (algemeen bestuur) achten wij 
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niet relevant. De bevoegdheden inzake het 
opdrachtgeverschap van de concessies en 
aandeelhouderschap van de RET en HTM 
zijn belegd bij de bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit. Wij zien derhalve geen 
aanleiding de voorgelegde stukken te 
herzien. 
 

Leidschendam-
Voorburg 

Is zeer kritisch over 
zeggenschap door middel 
van een aandeel en vindt het 
een geforceerde constructie: 
MRDH is geen 
onafhankelijke opdrachtgever 
meer. Bovendien is er een  
complexe situatie bij HTM als 
gevolg van de positie van 
NS. 

Wij delen niet uw standpunt dat de 
onafhankelijkheid van de MRDH als 
opdrachtgever in gevaar komt als gevolg 
van het verwerven van de zeggenschap op 
de manier zoals die is voorgesteld. De bij de 
voorliggende constructie gemaakte 
afspraken bieden daarvoor voldoende 
waarborgen, bijvoorbeeld door de expliciete 
afspraak dat de zeggenschap het 
opdrachtgeverschap niet mag beperken.  
Zoals u reeds zelf aangeeft, is inbesteding 
mogelijk op grond van de Wet 
personenvervoer 2000 die als voorwaarde 
stelt dat de concessieverlener zeggenschap 
uitoefent als ware het een eigen dienst 
(artikel 63a, eerste lid). De gekozen 
constructie geeft hier op een zo licht 
mogelijke, doch juridisch robuuste, wijze 
invulling aan.  
 
De zeggenschap over RET en HTM is 
daarom aanvullend en dus niet in plaats van 
het opdrachtgeverschap van de MRDH.  
Wij delen uw constatering dat de positie van 
Abellio (NS) een complicerende factor is, 
maar zijn van mening met de voorgestelde 
zeggenschapsvorm een passende 
oplossing gevonden te hebben. 
 

Leidschendam-
Voorburg 

Verzoekt te kijken naar 
andere mogelijke vormen, 
bijvoorbeeld zoals bij 
stadsregio Amsterdam. 
 

Uiteraard is in het doorlopen proces 
gekeken naar andere vormen, ook naar die 
van de stadsregio Amsterdam. De 
bestuurlijke en juridische situatie in de 
MRDH is niet gelijk aan die van de 
stadsregio Amsterdam. Op grond van 
meerdere juridische adviezen hebben wij 
daarom gekozen voor een andere vorm, die 
de mogelijkheid geeft om rechtstreeks (dus 
niet via de gemeente als aandeelhouder) 
zeggenschap uit te oefenen.  
 

Leidschendam-
Voorburg 
 

Met de keuze voor 
zeggenschap met aandelen 
oefent de MRDH ook directe 
invloed uit over het 
busvervoer in de stedelijke 
gebieden in en rondom 
Rotterdam en Den Haag 
(RET Bus B.V., 
respectievelijk HTMbuzz). 
Het busvervoer in de 
regiokavels daarentegen blijft 

Wat betreft de zorgen die u uit over de 
‘scheefheid’ tussen vervoerders heeft de 
MRDH zich bij toekomstige aanbestedingen 
vanzelfsprekend te houden aan de 
wettelijke regels en zal zij zich uiteraard 
houden aan de beginselen van behoorlijk 
bestuur.  
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onder vervoerders als Veolia 
en Connexxion vallen. De 
MRDH heeft bij die bedrijven 
geen (mede)zeggenschap. 
Hiermee ontstaat een 
scheefheid tussen de 
vervoersbedrijven die wij niet 
wenselijk achten. 
 

Leidschendam-
Voorburg 

Zodra er een nieuwe 
aanbesteding van busvervoer 
is, komt de MRDH voor de 
vraag te staan of er wordt 
inbesteed naar RET en HTM 
ten koste van andere 
vervoerders. 

De keuze om zeggenschap te verwerven 
over RET en HTM, belemmert de MRDH 
niet in haar beleidsvrijheid om toekomstige 
concessies binnen het gebied van de 
MRDH aan te besteden. Dit geldt voor alle 
concessies, dus ook de busconcessies. De 
Wet personenvervoer 2000 biedt hier 
voldoende ruimte voor.  
 

Maassluis 
Schiedam  
Vlaardingen 

Aandachtspunten zijn 
juridische robuustheid en of 
inbesteding leidt tot een goed 
vervoersaanbod gedurende 
de concessieperiode van tien 
jaar.  
Gegeven deze 
aandachtspunten kunnen 
gemeenten instemmen. 
 

Wij danken u voor uw instemming. 
 
Zoals u zelf constateert heeft de MRDH 
reeds aangegeven dat geen volledige 
zekerheid gegeven kan worden, omdat 
jurisprudentie daarover in beperkte 
mate aanwezig is. De MRDH gaat er van uit 
dat de voorliggende constructie voldoende 
robuust is. 
Wij zijn van mening dat er voldoende 
gelegenheid is om afspraken met RET en 
HTM inzake een kwalitatief goed 
vervoersaanbod te borgen en aan te 
passen. Het vastgestelde Programma van 
Eisen is zo opgesteld dat met toekomstige 
ontwikkelingen rekening gehouden kan 
worden. 
 

Midden-Delfland Heeft begrip dat voornemen 
verwerven zeggenschap een 
rechtstreeks gevolg is van 
het voornemen om de 
komende concessies in te 
besteden.  
 

Wij danken u voor uw begrip. 

Midden-Delfland Keuze voor inbesteden 
railconcessies mag niet ten 
koste gaan van 
dienstverlening in overige 
concessies. 
 

De keuze tot inbesteden van de 
railconcessies leidt niet tot aanpassing van 
de dienstverlening in overige concessies. 
Per concessie is een apart budget 
beschikbaar en zijn aparte afspraken 
(concessievoorwaarden) gemaakt. Deze 
zullen niet wijzigen als gevolg van de nu 
voorgestelde zeggenschap. 
 

Midden-Delfland Hecht aan beleidsvrijheid van 
de MRDH voor wat betreft 
het aan- of inbesteden 
toekomstige concessies. 
 

De keuze om zeggenschap te verwerven 
over RET en HTM, belemmert de MRDH 
niet in haar beleidsvrijheid om toekomstige 
concessies binnen het gebied van de 
MRDH aan te besteden. Dit geldt voor alle 
concessies, dus ook de busconcessies. De 
Wet personenvervoer 2000 biedt hier 
voldoende ruimte voor.  
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Pijnacker-Nootdorp Het verkrijgen van 

zeggenschap over de RET 
en de HTM middels het 
verwerven van één aandeel 
is een noodzakelijk 
onderdeel bij het inbesteden 
van de concessies. De 
consequenties, bij het besluit 
tot inbesteden hadden eerder 
in beeld moeten zijn. 
 

Bij de besluitvorming in respectievelijk 
stadsregio Rotterdam en stadsgewest 
Haaglanden over het voornemen tot 
inbesteding is steeds duidelijk gemaakt dat 
het verkrijgen van zeggenschap een 
voorwaarde is om te kunnen inbesteden. 

Pijnacker-Nootdorp Dringt er op aan in de 
toekomst alle voor 
besluitvorming relevante 
factoren in beeld te brengen, 
zodat de gemeente in de 
gelegenheid wordt gesteld 
om afwegingen zorgvuldig en 
gebaseerd op volledige 
informatie te maken. 
 

De MRDH heeft, voor zover dat mogelijk 
was in een proces waar nog geen beproefd 
concept voor bestond, zo transparant 
mogelijk de beschikbare informatie 
verstrekt. Ook in de toekomst zullen we dat 
blijven doen. 
 

Pijnacker-Nootdorp Stelt voor om vooruitlopend 
op een nieuwe concessie 
tijdig na te denken over de 
wijze van 
concessieverlening. 
 

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit 
besluit  over het gunnen van  een concessie 
aan een vervoerder (Wp2000, art. 20). Het 
doorlopen van het proces om tot gunning te 
komen gebeurt ook onder het gezag van de 
bestuurscommissie. Daartoe stelt de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit onder 
meer het Programma van Eisen vast. Hierin 
staat onder andere ook opgenomen of er 
wordt inbesteed of aanbesteed. Volgens de 
Gemeenschappelijke Regeling van de 
MRDH is een zienswijze onderdeel van de 
besluitvormingsprocedure (artikel 2.1, 
tweede lid). 
 

Pijnacker-Nootdorp Verzoekt om geïnformeerd te 
worden over de uitkomst van 
de inbestedingsprocedure. 
 

U zult hierover bericht ontvangen.  

Rijswijk Kan zich vinden in het 
voornemen om één aandeel 
RET en HTM te verwerven.  

Wij danken u voor uw instemming.  

Rijswijk Wordt graag tijdig betrokken 
bij besluitvorming over een 
eventuele andere vorm van 
zeggenschap op het moment 
dat zou blijken dat de huidige 
juridische constructie 
onvoldoende robuust is 

Mocht besloten worden tot een andere wijze 
van zeggenschap, dan wordt u hierbij 
uiteraard tijdig betrokken. 

Rotterdam Is van oordeel dat creatie en 
overdracht van het bijzonder 
aandeel RET van de 
gemeente Rotterdam aan 
MRDH een noodzakelijke 
stap is om gewenste en 
robuuste inbesteding 
mogelijk te maken. V 
 

Wij danken u voor uw instemming. 
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Rotterdam Onderschrijft lezing MRDH 
dat zeggenschap geen 
risico’s voor MRDH inhoudt, 
in het vertrouwen dat alle 
betrokken partijen de 
overeengekomen afspraken 
nakomen en in 
overeenstemming daarmee 
handelen. 
 

MRDH onderschrijft deze uitspraak van de 
gemeenteraad Rotterdam en vertrouwt er 
eveneens op dat alle betrokken partijen de 
overeengekomen afspraken nakomen en in 
overeenstemming daarmee handelen. 

Wassenaar Ziet geen aanleiding om een 
inhoudelijke reactie in te 
dienen, aangezien de MRDH 
aangeeft dat met de 
deelneming geen risico’s 
gemoeid zijn.  
 

Wij danken u voor uw instemming. 
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