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In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voor het 

openbaar vervoer. De Provincie moet concessiegebieden op grond van de wet 

personenvervoer 2000 periodiek verplicht aanbesteden. Met deze nieuwsbrief 

informeren de provincie Zuid-Holland en de regio’s Holland Rijnland en 

Midden-Holland u over de stand van zaken van het aanbestedingsproces. 

Concept beleidskader aanbesteding openbaar vervoer Zuid-Holland Noord 
Het proces om te komen tot het beleidskader is aangestuurd door de Stuurgroep ‘Aanbesteding 
concessie Zuid-Holland Noord’. Deze bestaat uit: de gedeputeerde Verkeer en Vervoer (voorzitter), 
de regiobestuurders Verkeer en Vervoer en de regiobestuurders Sociaal Domein van zowel de 
regio Holland Rijnland als de regio Midden-Holland. 
 
Op 7 januari 2020 heeft Gedeputeerde Staten het concept Beleidskader voor de aanbesteding van 
de concessie Zuid-Holland Noord aangeboden voor het verdere besluitvormingsproces. U kunt dit 
beleidskader downloaden op de website www.pzh.nl/zhn.  
 
Dit beleidskader is in afstemming met de Stuurgroep tot stand gekomen en akkoord bevonden om 
voor besluitvorming door de provincie voor te leggen. Provinciale Staten stellen met dit 
beleidskader de kaders en uitgangspunten vast, waarbinnen Gedeputeerde Staten de 
aanbesteding uitvoeren. Uiteindelijk besluit Provinciale Staten naar verwachting op 4 maart 2020 
over het Beleidskader. 
 

Gebiedsconferentie 
Op 24 januari van 15.00 – 18.00 uur is er een brede technische gebiedsconferentie over het 
beleidskader aanbesteding OV-concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord. Hierin wordt het 
concept beleidskader toegelicht.  
 
De locatie van de gebiedsconferentie is Theater Castellum, Rijnplein 1-3 in Alphen aan den Rijn.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
14.30 – 15.00 uur Inloop 
15.00 – 15.30 uur Plenaire opening 
15.30 – 18.00 uur Vrije inloop in vier themazalen 
18.00 uur Sluiting 
 
Tijdens de conferentie kunt u vragen stellen en met andere betrokkenen van gedachten wisselen 
over het beleidskader. De conferentie wordt gebruikt voor het vervolg richting besluitvorming. De 
bijeenkomst kent geen politiek bestuurlijke insteek. Het provinciale besluitvormingstraject wordt 
onderaan de nieuwsbrief weergegeven. 
 
 
Wij verzoeken u uiterlijk 17 januari 2020 aan te geven of u wel of niet wilt deelnemen aan deze 
conferentie. Aanmelding kan via het mailadres zhn@pzh.nl. 
 

http://www.pzh.nl/zhn
mailto:zhn@pzh.nl
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Questions and Answers 
 
Op de website www.pzh.nl/zhn treft u een Q&A. Deze is opgesteld mede naar aanleiding van het 
participatieproces en reacties op het concept beleidskader dat ter consultatie heeft voorgelegen.  
 

Planning aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord  
 

Activiteit Planning 

Fase beleidsvorming: fase tot en met vaststellen 

beleidskader in PS 

 

Product: beleidskader met uitgangspunten concessie 

(bijlage document  basisinformatie) 

Februari 2018 – Maart 2020 

Fase operationalisatie: van vaststelling beleidskader in 

PS tot vaststellen Bestek en Programma van Eisen (PvE) 

in GS 

Producten: PvE inclusief marktconsultatie en bestek 

Maart 2020 – September 2020 

Fase inkoop: inschrijvingsfase. 
Betreft: 

- inschrijven door vervoerders 
- beoordelen inschrijvingen en gunnen concessie 

 
 
September 2020 – Maart 2021 
Maart 2021 – Juni 2021 

Fase implementatie: implementatie concessie Juni 2021 – December 2022 

Start nieuwe concessie December 2022 

http://www.pzh.nl/zhn
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Planning aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord – fase 
beleidsvorming 

 

Omschrijving  Datum 

Gebiedsconferentie over beleidskader met uitgangspunten 24 januari 2020 

Commissie Mobiliteit (PS):  

beleidskader met uitgangspunten - procedurevergadering 

15 januari 2020 

(Bereikbaarheid en 

Energie) 

Commissie Mobiliteit (PS):  

beleidskader met uitgangspunten – bespreekstuk* 

* Naar verwachting, deze keuze is aan PS. Bij bespreking is ook mogelijkheid tot inspreken. 

12 februari 2020 

(Bereikbaarheid en 

Energie) 

PS: vaststellen definitief beleidskader met uitgangspunten 4 maart 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofon 

reacties zhn@pzh.nl 
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