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Bijlagen

De provincie Zuid-Holland is op grond van de Wet personenvervoer 2000 verplicht het openbaar 

vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid-Holland Noord (verder: ZHN) aan te besteden.

De huidige concessie ZHN loopt af op 13 december 2020. In de concessie is de mogelijkheid 

opgenomen om de concessie met maximaal twee jaar te verlengen. Als de concessie niet 

verlengd wordt, dient per 13 december 2020 het openbaar vervoer in het concessiegebied ZHN 

te zijn aanbesteed.

De provincie Zuid-Holland en de regio Midden-Holland en Holland Rijnland (verder: regio’s) zijn 

gezamenlijk gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het openbaar vervoer van het 

concessiegebied ZHN. Voor het aanbestedingsproces is ook een Stuurgroep aanbesteding 

concessie ZHN opgericht, waarin de provincie en de regio’s zijn vertegenwoordigd. Net als voor 

de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (DAV) streven wij naar een 

participatieproces, waarbij de vervoersbehoefte van het gebied in kaart wordt gebracht. 

De gemeenten / regio’s zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer in het gebied en de 

provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. In het participatieproces wordt ook 

verkend welke vormen van vervoer kansrijk zijn om met elkaar te integreren danwel te migreren. 

Om dit proces goed te kunnen doorlopen hebben de regio’s er bij ons op aangedrongen de 

concessie met twee jaar te verlengen. Wij zijn mede daarom voornemens om de concessie ZHN 

met twee jaar te verlengen. Hierover zijn wij nog in gesprek met de huidige vervoerder Arriva. 

Daarnaast ziet de Stuurgroep meerwaarde in een afsprakenkader waarin de afspraken 

vastgelegd worden tussen de partijen over de aanpak en inhoudelijke voorbereiding van de 

aanbesteding Openbaar Vervoer ZHN 2020. Het afsprakenkader moet helpen om de huidige 

samenwerking verder te versterken, niet alleen gedurende de voorbereiding van de aanbesteding 

maar ook in de volgende fasen, de aanbestedings- en de implementatiefase. Het afsprakenkader 
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is van toepassing op het gehele participatieproces voor de aanbesteding ZHN met of zonder 

verlenging van de huidige concessie.

Een belangrijke gezamenlijke ambitie is om het openbaar vervoer en het door de lokale overheid 

georganiseerde doelgroepenvervoer verder te verduurzamen. Voor de provincie betekent dit dat 

alle nieuwe bussen die na 2025 in de concessie komen zero emissie zijn en dat daarnaast in 

2030 alle bussen in de concessie zero emissie zijn.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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