
 

 

 

 

 

De colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden  

van de bij Holland Rijnland en Midden-Holland aangesloten gemeenten 

 

 

 

Geacht College en Raad, 

 

In het kader van de aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord was u op 15 

april jl. uitgenodigd een bijeenkomst voor Raadsleden in de regio’s Holland Rijnland 

en Midden-Holland bij te wonen. Deze avond was door de begeleidingsgroep voor 

dit traject georganiseerd om informatie uit te wisselen over de aanbesteding en de 

eerste relevante aspecten voor het beleidskader aanbesteding openbaar vervoer toe 

te lichten.  

 

Holland Rijnland heeft aansluitend aan die bijeenkomst aan de raden in die regio 

aangeboden bij een lokale Raadsbijeenkomst aan te sluiten om verder over dit 

onderwerp te praten en (lokale) ideeën te inventariseren. Enkele gemeenten hebben 

van dit aanbod gebruik gemaakt.  

 

Vervolg naar het concept beleidskader 

Inmiddels wordt door de provincie en de begeleidingsgroep concessie hard gewerkt 

aan de teksten voor het beleidskader ten behoeve van de OV-aanbesteding. Deze 

werkzaamheden worden tot in september voortgezet. Het streven is om eind 

september een conceptbeleidskader gereed te hebben. Dit zal vervolgens door de 

provincie gedeeld worden met de diverse partijen waaronder de gemeenten die 

tezamen het concessiegebied vormen.  

 

Het vervolg 

Door de begeleidingsgroep zullen enkele bijeenkomsten georganiseerd worden 

waarin de inhoud van het beleidskader wordt toegelicht. Een van deze 

bijeenkomsten is bedoeld voor wethouders Verkeer en wethouders Maatschappij. 

Een andere bijeenkomst wordt voor de Raden van de inliggende gemeenten 

georganiseerd. Over de planning van deze bijeenkomsten ontvangt u binnenkort 

bericht.  

 

 

Datum: 12 juli 2019  

Kenmerk: UIT-19-18419 

Telefoon: 071-5239090  

E-mail: idbruyne@hollandrijnland.nl 

  

Onderwerp: Traject naar reactie op beleidskader OV concessie Zuid-Holland Noord 
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Inhoudelijk consultatietraject 

Genoemde bijeenkomsten maken deel uit van een groter consultatietraject. 

Gemeenten en regio worden in het kader van het consultatietraject door de provincie 

uitgenodigd te reageren op het beleidskader. Dit betreft geen zienswijze-procedure. 

 

De verwachting is dat het conceptbeleidskader eind september aan de gemeenten 

wordt gestuurd. Deze krijgen gedurende een periode van 6 weken de gelegenheid 

om hierop te reageren. De bijeenkomsten voor wethouders en Raden vinden ín die 

periode plaats.  

 

De regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland, beide vertegenwoordigd in de 

stuurgroep aanbesteding concessie, hebben afgesproken gezamenlijk op te trekken 

bij het formuleren van één regionale reactie op het conceptbeleidskader. Deze zal 

als één gemeenschappelijke reactie worden aangeboden aan de provincie.    

 

Wijze van leveren aanvullende input 

Indien gemeenten op basis van het conceptbeleidskader aanvullende input willen 

leveren voor deze reactie, verzoeken wij u deze aan uw eigen regio te richten. Deze 

zal dan worden betrokken bij de regionale reactie. De regionale reactie wordt met de 

wethouders in de eigen regio afgestemd.  

 

U kunt uw input voor deze reactie voor Holland Rijnland richten aan Iris de Bruyne- 

Schild, idbruyne@hollandrijnland.nl en voor Midden-Holland aan de heer Henk 

Verdonk, h.verdonk@zuidplas.nl. Zij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 2 weken 

voor de uiterste reactietermijn op het beleidskader. Deze termijn zal bij de 

toezending van het beleidskader worden gecommuniceerd. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan: 

Voor Holland Rijnland, Iris de Bruyne- Schild, idbruyne@hollandrijnland.nl, 06 

20527968.  

Voor Midden-Holland, Henk Verdonk, H.verdonk@zuidplas.nl, 0180 - 330300.  

 

Hoogachtend, 

De regionale leden van de stuurgroep aanbesteding Zuid-Holland Noord, 

 

Holland Rijnland 

A. van Kempen    B. Wolters    

Portefeuillehouder Verkeer  Portefeuillehouder Maatschappij 

 

Midden-Holland 

I. Nieuwenhuizen   D. de Haas 

Portefeuillehouder Verkeer  Portefeuillehouder Maatschappij 

 

 
Toezending aan de leden van de gemeenteraden van de bij Holland Rijnland en Midden-Holland 

aangesloten gemeenten loopt via de mail aan de griffies 
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