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Geachte heer Frerichs,
Langs deze weg wil ik de consumentenorganisaties in het Locov uitnodigen om
advies te geven over de bijlagen met prestatie- en informatie-indicatoren in de
nieuwe vervoer- en beheerconcessie (van NS respectievelijk ProRail).
Vanaf 23 april jI. hebben de consumentenorganisaties de gelegenheid gekregen
om advies te geven over de beide concept ontwerpconcessies. De adviezen
hebben mede aan de basis gestaan van de wijzigingen die in de afgelopen periode
op onderdelen van de beide ontwerpconcessies zijn doorgevoerd. Naar
verwachting zal de staatssecretaris de beide ontwerpconcessies begin september
naar de Kamer sturen voor de formele voorhangprocedure.
In de adviesversies van april jI. waren de bijlagen met prestatie- en informatie
indicatoren nog niet volledig. Deze zijn in de afgelopen periode nader uitgewerkt.
Ten opzichte van de adviesversies is een aantal indicatoren gewijzigd (mede naar
aanleiding van de ontvangen adviezen) en zijn de bodem- en streefwaarden nu
verder ingevuld. Hierdoor is het beter mogelijk om het ambitieniveau van beide
concessies te kunnen beoordelen. Voor een toelichting op de methodiek van het
sturen op prestatie- en informatie-indicatoren, en in het bijzonder de methodiek
van bodem- en streefwaarden, verwijs ik gemakshalve naar de eerdere
adviesversies van beide concessies.
Volledigheidshalve willen wij op deze aangepaste bijlagen met prestatie- en
informatie-indicatoren advies vragen aan de partijen die hier formeel toe
gerechtigd zijn op grond van de concessies. De aangepaste bijlage met prestatieen informatie-indicatoren uit de vervoerconcessie respectievelijk de
beheerconcessie treft u bijgaand aan. Het advies heeft enkel betrekking op de
wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de concept ontwerpconcessies.
Parallel aan deze consultatie zullen wij naar aanleiding van een motie uit de
Tweede Kamer een onafhankelijke audit laten uitvoeren naar de definities,
meetsystemen en waarden van de prestatie- en informatie-indicatoren. De
staatssecretaris zal de resultaten van deze audit en de uitkomsten van deze
consultatie betrekken bij de voorbereiding van het A0 in de Tweede Kamer op 1
oktober 2014, waar de Kamer de ontwerpconcessies heeft geagendeerd.
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De consultatie van de bijlage met prestatie- en informatie-indicatoren loopt deels
parallel met het consultatietraject over het vervoerplan 2015 en het beheerplan
2015. De prestatie-indicatoren die in deze plannen zijn opgenomen, komen
overeen met de bijlage met prestatie- en informatie-indicatoren die u hierbij
ontvangt. Omdat de concessies (in de tijd) een ander besluitvormingsproces
volgen dan het vervoer- en beheerplan, hebben we er niet voor gekozen om
voor wat betreft de consultatie van de prestatie- en informatie-indicatoren aan
te sluiten bij het consultatietraject van het vervoer- en beheerplan.
-
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Gelet op het hiervoor geschetste proces en de beperkte omvang van de te
consulteren documenten, verzoeken wij u een periode van maximaal 4 weken te
gebruiken voor uw reactie. Dit betekent dat wij uw advies graag uiterlijk maandag
8 september 2014 ontvangen. De consultatieronde verloopt schriftelijk. Wij zullen
naar verwachting in september een formeel antwoord geven op het eerder door u
uitgebrachte advies en het aanvullende advies dat ik u langs deze weg vraag.
Voor vragen naar aanleiding van de bijlagen met prestatie- en informatie
indicatoren kunt u per mail contact opnemen met Edwin Beckers
(edwin.beckers@minienm.nl) of Christiaan Ensing (christiaan.ensing@minienm.nl).
Hoogachtend,.

/

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR OPENBAAR VERVOER EN SPOOR,

[-leidi Bodissen
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