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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-728263884 DOS-2017-
0008469

Onderwerp

Aanvullende informatie aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over aanvullende informatie over de

aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over aanvullende informatie over de aanbesteding

concessie Zuid-Holland Noord.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het moment van verzending van
de brief aan PS te bepalen

Bijlagen
- GS-brief aan PS met onderwerp “Aanvullende informatie aanbesteding concessie Zuid-

Holland Noord” 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 maart 2020 10 maart 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Op 12 februari 2020 was de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie met als onderwerp het

beleidskader aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord. De bespreking werd beperkt tot een

eerste termijn gelet op de beschikbare tijd. Ook was onvoldoende tijd om alle vragen uit de eerste

termijn te kunnen beantwoorden. Het vervolg van de bespreking staat geagendeerd voor de

Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 18 maart 2020. Met bijgevoegde GS brief worden

de Statenleden geïnformeerd over hun rol in de verdere aanbesteding, de aangepaste planning

en een toelichting op de besproken onderwerpen die niet of onvoldoende beantwoord konden

worden in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 12 februari 2020. Voor verdere

toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de GS-brief.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : n.v.t

Programma   : Programma 2 – Bereikbaar & Verbonden

Financiële risico’s                         : Dit GS-besluit heeft geen financiële aspecten.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische aspecten aan dit GS-besluit.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 7 januari 2020 is in GS het beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord

(ZHN) vastgesteld met dossiernummer: PZH-2019-717887418 DOS-2017-0008469. 

 

3 Proces

 

Het beleidskader is opnieuw geagendeerd voor de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie

op 18 maart 2020. De besluitvorming in Provinciale Staten staat gepland op 1 april 2020. De start

van de volgende fase in het aanbestedingstraject heeft daarmee een vertraging opgelopen van

ongeveer een maand. Uiteraard worden ambtelijk al wel voorbereidingen getroffen. Door de

verschuiving vallen twee besluitmomenten in het zomerreces, waardoor de implementatietermijn

voor de nieuwe concessie minimaal twee maanden korter zal zijn dan eerder voorzien. Dit gaat

dus ten koste van een deel van de extra genomen implementatietijd; een belangrijke aanbeveling

naar aanleiding van de aanbesteding Drechtsteden, Molenlanden, Gorinchem (DMG).

 

4 Participatie

 

Voor de totstandkoming van het beleidskader is een uitgebreid participatieproces doorlopen. Voor

meer informatie wordt verwezen naar het GS-besluit “Beleidskader aanbesteding OV-concessie

Zuid-Holland Noord (ZHN)” met dossiernummer PZH-2019-717887418 DOS-2017-0008469.

5 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing.


