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Onderhandse gunning openbaar vervoer noodconcessie Zuid-

Holland Noord 2022-2024

Geachte Statenleden,

Met deze brief willen wij u informeren over het besluit dat het openbaar vervoer in de

concessie Zuid-Holland Noord de komende twee jaar uitgevoerd zal worden door de

zittende vervoerder Arriva Personenvervoer Nederland BV ("Arriva"). De belangrijkste

reden voor het afsluiten van de noodconcessie Zuid-Holland Noord 2022-2024 is te

zorgen voor de  continuïteit van het openbaar vervoer. Het belangrijkste doel is om   dat

de reizigersaantallen weer terugkomen op het niveau van 2019 met oog voor het belang

van de reiziger, de overheden en de vervoerder. Met het nemen van dit besluit kunnen

wij ook de fase van het programma van eisen en bestek van de aanbesteding van de

nieuwe concessie afronden en starten met de inschrijvingsfase. Dit besluit staat gepland

voor oktober 2022. 

In deze brief staan de belangrijkste afspraken die vastgelegd zijn in de onderhandse

gunning openbaar vervoer van de noodconcessie Zuid-Holland Noord 2022 –  2024 aan

Arriva. 

Dienstregeling

De dienstregeling zal de komende twee jaar grotendeels hetzelfde blijven waarbij de

frequentie meebeweegt met de vraag naar openbaar vervoer. Gezamenlijk proberen wij

zo snel mogelijk op het reizigersniveau van voor de COVID-19 pandemie te komen. Ook

vanuit het Rijk is hieraan bijgedragen in 2021 en 2022 met de regeling specifieke

uitkering beschikbaarheidsvergoeding Regionale OV-concessies. Mocht het onverhoopt

slechter gaan met het gebruik van het openbaar vervoer en er geen extra bijdrage meer

vanuit het Rijk komen dan zal Arriva toch minimaal 85% van de dienstregelinguren

rijden. Op dit moment rijdt Arriva ongeveer 90% van de dienstregelinguren (met extra

steun vanuit het Rijk) ten opzichte van voor de pandemie. 
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Exploitatiebijdrage en maximaal winstpercentage

Omdat beide partijen willen dat er zo veel mogelijk openbaar vervoer wordt

aangeboden hebben wij afspraken gemaakt over het op- en afschalen van de

dienstregeling. Hierbij streven we er naar dat we alleen opschalen, maar helemaal

uitsluiten kunnen we afschalen niet. Wij betalen onze volledige exploitatiebijdrage

(binnen de kaders van het programma van eisen), ook als Arriva niet een 100%

dienstregeling uitvoert. Omdat het een onderhandse gunning betreft is er, in

tegenstelling tot de huidige concessie, een maximaal winstpercentage vastgelegd. Dit

percentage loopt op als Arriva meer gaat rijden; op deze wijze wordt de vervoerder

gestimuleerd om op te schalen.

Vergoeding lager kilometertarief 

Op uw verzoek zijn in de huidige concessie de kilometertarieven verlaagd (motie 729 en

amendement 578) en daarmee de laagste in Nederland. Om een tariefschok te

voorkomen bij ingang van de noodconcessie hebben wij extra budget beschikbaar

gesteld om de kilometertarieven laag te houden. De tarieven worden, net als in alle

andere concessies, jaarlijks geïndexeerd met de landelijke tarief index. 

Materieel 

Arriva zal in de noodconcessie de beschikking hebben over de volledige bestaande

busvloot van de huidige concessie. Op dit moment worden niet alle bussen volledig

ingezet, maar om snel op te kunnen schalen vinden wij het belangrijk dat de volledige

busvloot beschikbaar blijft. Ook worden de 23 Zero-Emissie bussen in de stadsdienst

Leiden uitgerust met AVAS (Accoustic Vehicle Alerting System) zodat fietsers en

wachtende reizigers de bus horen aankomen en op haltes gewaarschuwd worden. Dit

zijn wij op advies van het reizigersoverleg Hollands Midden met Arriva overeengekomen.

Wij zien uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking met Arriva.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
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