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RIJDEN ER NOG BUSSEN IN
ZEELAND OP 14 DECEMBER 2014?
Geachte leden van Gedeputeerde Staten,

Eind april 2014 is de openbaar vervoer concessie Zeeland ingaande 14 december
2014, met een looptijd van 10 jaar voorlopig gegund aan Connexxion.
Op 4 augustus 2014 is concessie definitief gegund aan Connexxion. Mede inschrijver
op de concessie Zeeland Syntus heeft bezwaar aangetekend tegen de gunning aan
Connexxion. Het recht moet zijn beloop hebben, maar normaliter bedraagt een
bezwaarprocedure circa 6 weken.
We zijn echter nog slechts 4 weken verwijderd van de ingangsdatum van de nieuwe
concessie.
Met de vervoerders is al veelvuldig overleg gepleegd over de verlenging van de
huidige aflopende concessie omdat de implementatietermijn voor de nieuwe concessie
op 14 december 2014, door de te korte tijdsduur onmogelijk is geworden.

Al maanden moeten we aanhoren dat er op korte termijn een besluit wordt genomen
of de concessie Zeeland gegund of verlengd moet worden na 13 december. Maar
steeds weer, wordt er geen besluit genomen.
De besluiteloosheid en het gemak waarmee de Provincie de zaken voor zich
uitschuift is een doorn in het oog van het personeel, (wij zijn het zat)
Personeel en reizigers hebben recht op duidelijkheid.
Wat wel duidelijk is dat er in het voorzieningenniveau fors gesneden zal worden.
Wat de consequenties hiervan zijn is nog steeds volstrekt onduidelijk.

Hoeveel banen gaan er verloren ?
Wat zijn de consequenties voor de reizigers ?
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Het gezamenlijk vakbondsafdelingbestuur wenst niet langer in onzekerheid te worden
gehouden. Wij eisen als afdelingsbestuur binnen 8 dagen na dagtekening duidelijkheid
over de situatie na 13 december. GS neem een besluit!!
Als er voor 17 november 2014 uiterlijk 12.00 uur geen duidelijkheid is zullen we ons
als afdelingsbestuur gaan beraden.

In afwachting van uw antwoord.

Jack d'Hooghe, voorzitter
0) 06 515 388 01
El idhooQhe@zeelandnet.nl

