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Bijlagen

1

In december 2022 loopt de huidige concessie Zuid-Holland Noord af. De afgelopen twee jaar

heeft de provincie samen met de regio Holland Rijnland en de regio Midden-Holland en in nauw

overleg met de gemeenten in het concessiegebied Zuid-Holland Noord intensief gewerkt aan het

Beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord dat de uitgangspunten voor de

opvolgende concessie bevat. Mede als gevolg van maatregelen gericht op het beheersen van de

gevolgen van het coronavirus (COVID-19), hebben Provinciale Staten het beleidskader

anderhalve maand later dan oorspronkelijk was voorzien op 22 april 2020 vastgesteld.

 

Inmiddels is de provincie gestart met de volgende fase binnen het aanbestedingstraject, de

operationalisatiefase. Tijdens deze fase worden de uitgangspunten van het beleidskader vertaald

in het Programma van Eisen en andere documenten voor de aanbesteding van de concessie

Zuid-Holland Noord. Net als bij het opstellen van het beleidskader het geval was, gebeurt dit in

afstemming met de regio Holland Rijnland en de regio Midden-Holland. Zo is de regio ambtelijk

vertegenwoordigd in het ambtelijke provinciale projectteam dat belast is met de voorbereiding van

de aanbesteding. Verder blijft de eerder ingestelde Stuurgroep bestaande uit de gedeputeerde

Verkeer en Vervoer (voorzitter) en de regiobestuurders Verkeer en Vervoer en de

regiobestuurders Sociaal Domein van beide regio’s, de voorbereiding van de aanbesteding van

de concessie Zuid-Holland Noord aansturen. 

 

Met deze brief willen Gedeputeerde Staten u informeren op welke wijze de provincie uw

gemeente bij de operationalisatiefase zal betrekken. Bijlage 1 bevat daartoe een overzicht van

contactmomenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau tot de start van de aanbesteding. Wij willen

daarbij in het bijzonder uw aandacht vestigen op het moment van vrijgave van het ontwerp-

Programma van Eisen voor reactie, thans voorzien op 9 juli 2020, en de uiterste datum voor het

indienen van reacties, zijnde 1 oktober 2020. Daarbij geldt dat Gedeputeerde Staten uw college

zal uitnodigen tot het geven van een reactie. Indien u uw reactie aan uw raad wilt voorleggen dan
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wel een gezamenlijke reactie met de andere gemeenten binnen uw regio wilt voorbereiden

hetgeen de nadrukkelijke voorkeur van de provincie heeft, dan gaan wij er vanuit dat u dit zelf in

de periode tussen 9 juli en 1 oktober 2020 organiseert. 

 

Met deze brief willen Gedeputeerde Staten u ook vragen om mee te werken aan een actualisatie

van de basisinformatie over de concessie Zuid-Holland Noord zoals die in een bijlage bij het

Beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord is opgenomen. De provincie wil

alle geïnteresseerde partijen namelijk in staat stellen een goede inschrijving op de aanbesteding

van de concessie Zuid-Holland Noord te doen en daarvoor is een zo volledig en gelijkwaardig

mogelijk kennisniveau van belang. In de Stuurgroep van 2 april jl. is afgesproken dat de

actualisatie en waar nodig aanvulling van de basisinformatie via de regio Holland Rijnland zal

verlopen. Gedeputeerde Staten verzoeken u dan ook om, na een daartoe strekkend verzoek, de

gevraagde informatie met betrekking tot uw gemeente aan de regio beschikbaar te stellen. 

 

COVID-19 pandemie

In de bestuurlijke ophaalsessie op 13 mei jl. in het kader van de totstandkoming van het Ontwerp-

Programma van Eisen is de vraag gesteld hoe in de voorbereiding van de aanbesteding wordt

omgegaan met de COVID-19 pandemie, en of bijvoorbeeld uitstel van de aanbesteding aan de

orde is. Of, en zo ja hoe, de pandemie zal leiden tot een koerswijziging in de huidige

voorbereidingen van de aanbesteding, zal een onderwerp van bespreking zijn in de volgende

bestuurlijke stuurgroep op 25 juni 2020. Tot die tijd worden de voorbereidingen, gericht op een

start van de aanbesteding in november van dit jaar, volgens de bestaande planning voortgezet.

Als dit opportuun is, zult u over dit onderwerp nader worden geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 
secretaris,                                        voorzitter,
 

                    
 

drs. H.M.M. Koek                           drs. J. Smit
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Bijlage 1  Betrokkenheid gemeenten tijdens operationalisatiefase

April-juni

· Inhoudelijke bijdrage aan concept-ontwerp-PvE tijdens gezamenlijke ambtelijke overleggen

van de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland, waaronder een inhoudelijke sessie over

de onderwerpen ‘Ketens en Knopen’ en een wegbeheerdersconvenant, in de periode april-

juni

· Ophalen bestuurlijke aandachtspunten en wensen tijdens een sessie met wethouders op 13

mei

· Aanleveren relevante informatie met betrekking tot de eigen gemeente aan de regio

Juli-september

· Uitnodiging tot het geven van een reactie op het ontwerp-PvE op 9 juli

· Ambtelijk overleg, portefeuillehoudersoverleg en gebiedsconferentie over ontwerp-PvE in

september

· Indienen reactie op het ontwerp-PvE uiterlijk op 1 oktober

Oktober

· Ambtelijk overleg over beantwoording reacties door de provincie medio oktober (indien

gewenst door gemeenten/regio’s)


