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Geachte raad, 

 
Op 24 mei 2016 hebben wij besloten u te informeren over een kort geding in het 
kader van de lopende aanbesteding van de concessie busvervoer Almere. Met deze 
brief informeren wij u nader. 
 
De gemeente Almere zal een kort geding over een technische uitwerking van de Wet 
personenvervoer 2000 aanhangig maken tegen de zittende vervoerder Connexxion. 
Het twistpunt gaat over welke functiegroepen bij de personeelsopgave als direct of 
als indirect personeel beschouwd moeten worden.  
 
De aanbesteding kan ertoe leiden dat een concessie wordt verleend aan een andere 
vervoerder dan Connexxion. In de Wet personenvervoer 2000 is een 
overnameregeling opgenomen voor het personeel dat bij het aan te besteden 
openbaar vervoer betrokken is. In deze wet zijn voorschriften opgenomen waaraan 
de personeelsopgave moet voldoen. Een onafhankelijke deskundige toetst of aan die 
voorschriften is voldaan.  
 
Connexxion heeft ten behoeve van de aanbesteding in februari 2016 een 
personeelsopgave aan de gemeente Almere geleverd. De informatie in de 
personeelsopgave is essentieel voor de calculatie van potentiële inschrijvers.  
 
Potentiële inschrijvers hebben vragen gesteld over de personeelsopgave. Naar 
aanleiding van die vragen heeft de onafhankelijke deskundige geconcludeerd dat de 
opgave van Connexxion niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. Connexxion 
heeft in mei 2016 een aangepaste personeelsopgave aan de gemeente Almere 
verstrekt, echter deze opgave voldoet nog altijd niet aan de voorschriften van de wet. 
Connexxion weigert echter de personeelsopgave aan te passen. Daardoor dreigt 
vertraging van de aanbesteding.  
 
Wij beogen met een kort geding op korte termijn een juridisch houdbare 
personeelsopgave te krijgen, zodat de aanbesteding tijdig kan worden afgerond. Bij 
de kortgedingrechter wordt een wetsconforme personeelsopgave gevraagd. De 
rechter zal over de uitleg van de wet een beslissing moeten nemen. 
 
Wij zullen u informeren over de uitkomst van het kort geding en de mogelijke 
consequenties voor de planning van de aanbesteding. 

 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Almere, 
 
 
de secretaris,       de burgemeester, 
M. Rengelink    F.M. Weerwind 


