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Definitieve gunning leerlingenvervoer 
 

Ongeveer 170 leerlingen maken dagelijks gebruik van het taxivervoer in het kader van leerlingenvervoer. Het 

aanbieden van leerlingenvervoer is een taak van de gemeente. Wij informeerden u 19 april jl. over de voorlopige 

gunning van het leerlingenvervoer. De gunning is inmiddels definitief. Mogelijk heeft u hierover al iets gelezen op 

internet. Vervoerservice Van Driel B.V en Willemsen- De Koning Groep B.V. gaan het leerlingenvervoer uitvoeren 

in onze gemeente. Daarover willen wij u informeren. 
 

Aanbesteding met 4 gemeenten 

De laatste verlengingsoptie van het contract met de huidige vervoerder Connexxion eindigt in augustus 2018. 

Conform Europese regelgeving moest daarom een aanbesteding worden gedaan. Deze aanbesteding doen we 

samen met de gemeenten Woerden, Oudewater en De Ronde Venen en is in twee percelen. Ook een deel van het 

vervoer in het kader van jeugdhulp is meegenomen.  

  

De nieuwe vervoerders 

Er hebben zeven bedrijven een aanbieding ingediend. De ingediende offertes zijn door een beoordelingsteam 

bestaande uit beleidsadviseurs leerlingenvervoer uit alle gemeenten en een vertegenwoordiger van het UW 

Ouderplatform beoordeeld. De uitslag is alsvolgt. 

 Vanaf het nieuwe schooljaar verzorgt Vervoerservice Van Driel B.V. het vervoer naar alle bestemmingen 

binnen de deelnemende gemeenten + bestemmingen binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, 

Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Uithoorn en Utrecht  

 Willemsen- De Koning Groep B.V. doet vanaf het nieuwe schooljaar het vervoer naar de overige 

bestemmingen. 

Kwaliteitseisen 

In het Programma van Eisen is een hoog kwaliteitsniveau vastgelegd voor vervoer (zoals rittijden), chauffeurs en 

communicatie. De ouders van de huidige gebruikers hebben hiervoor input mogen leveren.  

In het proces van gunning hebben wij de aanbieders uitgedaagd en gestimuleerd om op de volgende punten extra 

kwaliteit en innovatie te bieden: 
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1. Duurzaamheid; 

2. Samenwerking bij het bevorderen van zelfstandig reizen; 

3. Pilots bundelen doelgroepenvervoer (Wmo-dagbesteding). 

 

Informeren ouders 

Wij realiseren ons dat ouders zich zorgen kunnen maken over de wisseling van het vervoersbedrijf en mogelijk ook 

de chauffeur. Daarom is er extra aandacht voor de communicatie met de ouders.  

In september 2017 en enkele weken geleden zijn ouders op de hoogte gesteld van de stand van zaken in de 

aanbesteding. Deze week zijn de ouders geïnformeerd over de definitieve gunning.  

Er wordt in het begin van het schooljaar een kennismakingsavond voor de ouders met de nieuwe vervoerders 

georganiseerd. Wij doen ons uiterste best om de overgang soepel te laten verlopen. 

 

Financiën en monitoring 

Er is een inschatting van de kosten gemaakt voor het vervoer in de nieuwe contracten. Hieruit blijkt dat deze 

binnen het begrote budget blijven. Door het veranderen van het aantal leerlingen en/of het wijzigen van 

routecombinaties kunnen de kosten echter hoger of lager uitvallen. Er zal voor de nieuwe contracten actief worden 

gemonitord op kosten en kwaliteit. Tijdens de contractperiode zal jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek 

worden uitgevoerd. 
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Bestuurlijke lus vastgesteld bestemmingsplan 

Landelijk Gebied Noord 
 
U heeft als gemeenteraad op 6 maart 2018 het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord doormiddel van een 

bestuurlijke lus opnieuw vastgesteld. Dit was naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 4 

oktober 2017 (201601663/1/R2). Met deze uitspraak wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld gebruik te 

maken van de zogenoemde bestuurlijke lus: gebreken in een eerder vaststellingsbesluit, in dit geval dat van 2 

december 2015, kunnen worden hersteld zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw moet worden 

doorlopen. 

 

Wijzigingen 

Op basis van de uitspraak zijn er een aantal regels in het bestemmingsplan aangepast. Het gaat voornamelijk om 

een aantal bepalingen in artikel 3.3.2 Bestemmingsregels bij Agrarisch met waarden.  

 

Inzien 

Vanaf vrijdag 18 mei tot 27 juni 2018 ligt het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord ter inzage, Het 

bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum gedurende zes 

weken in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht.  

Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijzigingen gedurende 6 weken, beginnend op de dag na die 

waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  
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