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Ondarurrp Aanbesteding van de concessie
Zaanstreek - Waterland.
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Geachte mevrouw Tijmstra,

De Vervoerregio is vorig jaar gestart met de aanbesteding van de concessie Zaanstreek - Waterland

Op 23 april 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio als gevolg van de coronacrisis besloten
om de datum voor het indienen van de inschrijvingen uit te stellen naar 5 november 2O2A.Zich
realiserende dat met dit besluit de ingangsdatum van de concessie op 12 december 2021 in het gedrang
komt, heeft de Vervoeregio aangekondigd de wenselijkheid van uitstelvan de ingangsdatum te
ondenoeken en uiterlijk op 11juni 2020 te besluiten over een eventueel uitstel.

Nadere bestudering van de gevolgen van de coronacrisis leídt tot de constatering dat op dit moment niet
te venarachten lijkt dat vervoerbedrijven in staat zijn op 5 november 2020 een passende lnschrijving te
doen. De Vervoerregio hecht er in het belang van de reizigers in de Zaanstreek en in Waterland aan dat er
zoveel en zo goed mogelijk openbaar vervoer voor de beschikbare middelen beschikbaar komt. Met het
oog hierop heeft de Vervoerregio op 11juni 2020 het voornemen uitgesproken om de aanbesteding van
de concessie Zaanstreek - Waterland verder uit te stellen. Daarmee schuiven ook de ambities om tot Zero
Emissie vervoer te komen in deze concessie, naar achteren.
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De Vervoerregio realiseert zich dat verder uitstel met ziclr meebrengt dat er zeer waarschijnlijk een
overbruggingsperiode tussen de huidige en de nieuwe concessie nodig is. De Vervoerregio beraadt zich op
de vormgeving en duur van die periode evenals de nieuwe sluitingsdatum voor het indienen van de
lnschrijvingen. op 2 juli wordt een venrolgbesluit genomen over deze vraagstukken.

Hoogachtend,

A.P. Colthoff
Adj unct-directeur
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Amsterdam , 1,1, juni 2O2O

Coronacrisis beinvloedt aanbesteding:
Vervoerregio kiest n ieuw moment voor inschrijving Zaanstreek-Waterland

AMSTERDAM - De coronacrisis blijft invloed houden op het aanbestedingsproces voor
concessiegebied Zaanstreek-Waterland. Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam
heeft in het belang van de reizigers in Zaanstreek en Waterland besloten om een nieuw moment
van voor biedingen en een nieuwe ingangsdatum voor de nieuwe concessieperiode te kiezen. De

huidige concessie loopt tot december 2021.

De Vervoerregio Amsterdam heeft eind vorig jaar de aanbesteding van de concessie Zaanstreek-

Waterland in gang gezet. Vanwege de coronacrisis is in april 2020 door het Dagelijks Bestuur van de

Vervoerregio besloten de inschrijvingstermijn te verlengen tot 5 november 2020. Nadere bestudering
van de gevolgen van de coronacrisis brengt met zich mee dat de Vervoerregio zich realiseert dat het
op dit moment niet te verwachten lijkt dat er op die sluitingsdatum een passende aanbieding ligt.
Het is in het belang van de reizigers in de Zaanstreek en in Waterland dat er zoveel en zo goed

mogelijk openbaar vervoer voor de beschikbare middelen beschikbaar komt.

Het Dagelijks Bestuur heeft nu het voornemen uitgesproken dat er een nieuw moment voor het
inleveren van de offertes en een nieuwe ingangsdatum voor de concessie komen. Het Dagelijks

Bestuur realiseert zich dat er zeer waarschijnlijk een overbruggingsperiode tussen de huidige en de

nieuwe concessie nodig is. Het Dagelijks Bestuur beraadt zich op de vorm en duur van die periode
evenals het n¡euwe inlevermoment voor de offertes.

Doel van dit besluit is om uiteindelijk voor het beschikbare budget een zo goed mogelijk OV-systeem
voor de inwoners van Zaanstreek en Waterland te krijgen.


