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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-725549743 DOS-2017-
0008469

Onderwerp

Brief aan Provinciale Staten over eindrapportage Beleidsevaluatie Concessie Zuid-Holland Noord

2013-2018

 
Advies
1 . Kennis nemen van het rapport ‘Beleidsevaluatie Concessie Zuid-Holland Noord 2013-2018’
door Moventem. 
2. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten betreffende de (beleids)evaluatie van de
concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) 2013-2018
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de (beleids)evaluatie concessie Zuid-Holland
Noord 2013-2018. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
              Bijlage 1 : Brief aan Provinciale Staten over de evaluatie concessie Zuid-Holland Noord   
              2013-2018
              Bijlage 2: Rapport Beleidsevaluatie Concessie Zuid-Holland Noord 2013-2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 februari 2020 25 februari 2020
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1 Toelichting voor het College

 

1 De huidige concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord (ZHN) eindigt op 11 december

2022. Op dit moment worden beleidsmatige voorbereidingen getroffen voor de nieuwe

concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord. In dit kader bestaat behoefte aan inzichten in

het verloop van de huidige concessie en in de mate waarin de op voorhand gestelde ambities

en doelen tot nu toe zijn gerealiseerd. Aangezien de concessieperiode nog niet ten einde is,

betreft de evaluatie de periode tussen december 2012 (start concessie) en december 2018.

2 De provincie Zuid-Holland heeft Moventem gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. Middels

de evaluatie wordt getracht tot een integraal beeld te komen van (het functioneren van) de

concessie ZHN. De evaluatie richt zich op de concessieperiode zelf, niet op de

aanbestedingsprocedure die daaraan voorafging.

3 De uitkomsten van de evaluatie neemt de provincie Zuid-Holland mee bij de volgende fasen van

de aanbesteding van de nieuwe concessie ZHN en bijbehorend implementatietraject.

4 

5 Middels de vast te stellen brief aan Provinciale Staten wordt de eindrapportage van de evaluatie

aangeboden. 

6 

7 Zie voor verdere toelichting de brief aan Provinciale Staten (bijlage 1 ). 

8 

9 Financieel en fiscaal kader

10 Totaalbedrag exclusief BTW: n.v.t.

11  Programma: 2. Bereikbaar en Verbonden

12 Financiële risico’s: n.v.t.

13 

14 Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In april 2012 is de concessie ZHN aan Arriva gegund. Op 22 juni 2018 werd bekend dat de

concessie met twee jaar is verlengd.

 

3 Proces

 

Middels brieven van 11 oktober 2019 (Onderwerp ‘Evaluaties OV concessies en consultatie

beleidskader concessie Zuid-Holland Noord), is Provinciale Staten over de evaluatie

geïnformeerd. 

 

De evaluatie heeft een relatie met de behandeling van het Beleidskader aanbesteding

concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 12

februari 2020. 

De resultaten van de evaluatie van de concessie ZHN kunnen door PS desgewenst bij deze

bespreking worden betrokken.
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4 Participatie

 

De verschillende stakeholders, zoals de regio’s Holland-Rijnland en Midden-Holland, vervoerder

Arriva en het ROCOV zijn betrokken bij het opstellen van de evaluatie.

 

5 Communicatiestrategie

 

Naast de toezending aan Provinciale Staten, zal er geen actieve communicatie plaatsvinden

over de eindrapportage.

 


