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Concessies Zaanstreek & Waterland 

2011-2021 

Noodconcessies 
Zaanstreek & Waterland 

2021-2023

Nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland 2023-
2033

Herstelplan: herstel openbaar vervoer na pandemie

Q2 2020: Besluit tot uitstel 
aanbesteding Zaanstreek-
Waterland als gevolg van 
pandemie

December 2021: einde huidige 
concessies Zaanstreek & 
Waterland. Ingang 
noodconcessies. 

December 2023: einde 
noodconcessies. Ingang nieuwe 
concessie Zaanstreek-Waterland

Tijdlijn OV-concessies Zaanstreek-Waterland 

ZE stallingen ZaWa



Proces Openbare Aanbesteding

Strategie 
bepalen

• Aanbestedingsstrategie:

• Beschrijving beleid & ambitie

• Beschrijving contractvorm (looptijd, bekostiging etc.) 

Publicatie 
Bestek

• Aanbestedingsleidraad: handleiding voor inschrijvende partijen m.b.t. de aanbesteding. Inclusief gunningscriteria.

• Programma van Eisen (PvE): concrete doorvertaling van ambities en wensen naar eisen 

• Eventuele bijlagen: data en stukken die relevant zijn voor alle inschrijvende partijen om tot een goed bod te 
komen 

• Concessiebesluit, Subsidiebeschikking en Uitvoeringsovereenkomst 

Inschrijf 
termijn

• Nota’s van Inlichtingen (NvI’s): Mogelijkheid tot stellen verhelderende vragen. Binnengekomen vragen worden 
gebundeld en samen met de reactie gepubliceerd. Meerdere rondes mogelijk.

• Indienen bod: Partijen dienen een bod in waarin zij beschrijven hoe zij aan de gestelde beoordelingscriteria 
denken te voldoen.

Beoordelen

• Toets of inschrijvingen voldoen aan minimumeisen

• Beoordelingsteam beoordeelt a.h.v. vooraf opgestelde criteria de binnengekomen biedingen

Gunning

• Gunning: Bekendmaking welke partij het best is beoordeeld

• Bezwaartermijn: Andere partijen hebben de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken

• Start implementatie: na het verstrijken van de bewaartermijn start de nieuwe concessiehouder met de 
implementatie



Beoogde planning aanbesteding
Stappen Planning 

Vaststellen Aanbestedingsstrategie en vrijgave ontwerp PvE DB 8 juli 2021

Inspraak 8 juli t/m 18 oktober 2021

Ontwerp Programma van Eisen Het ontwerp PvE + zienswijzen worden in de Regioraad van oktober besproken

Definitief Programma van Eisen Gehoord hebbende de Regioraad van 14 december, stelt het DB het PvE vast op 16 
december 2021

Bestek Publicatie in december 2021

Inschrijfperiode december 2021 t/m april 2022

Beoordeling en gunning mei t/m juni 2022

Implementatie juli 2022-december 2023

Start concessie december 2023
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Toelichting Ontwerp PvE
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Uitgangspunten ontwerp PvE
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• Oude PvE als uitgangspunt + geactualiseerd op:
o Nieuw beleid: Uitvoeringsagenda Inclusieve 

Mobiliteit, programma Schoon & Duurzaam 
o Convenanten: Circulair, Spitsmijden
o Projecten: ZaanIJtangent, implementatie ZE 
o Innovatie: EMV, MaaS, ZE-technieken
o Impact corona: Vervoerkundige 

uitgangspunten herstelplannen 
o Nieuwe inzichten partners: gemeenten, RAR, 

Raadsleden



Gewijzigde eisen in het ontwerp PvE

Belangrijkste actualisaties:

• (Beperkte) ruimte toegevoegd voor flexibiliteit 
voor vervoerders t.b.v. een zo efficiënt 
mogelijke dienstregeling. 

• Eisen MaaS aangepast aan landelijke 
bestekseisen

• Ambitie voor 100% ZE busvloot ingepast
• Aanscherping eisen reisinformatie & service 

o.b.v. toegankelijkheid voor alle reizigers
• Uitvraag duurzaamheidsplan, in lijn met ambitie 

programma Schoon & Duurzaam
• Recente ontwikkelingen nieuwe betalen 

verwerkt 
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Afsluiting + Vooruitblik 
• Zienswijze ontwerp PvE t/m 18 oktober

• Mogelijkheid om technische sessie te geven aan de gemeenteraad (op verzoek gemeenten)

• Klankbordgroep Reizigersadviesraad: 4 oktober 

• Begeleidingsgroep gemeenten: 6 oktober

• Klankbordgroep Regioraadsleden: 12 oktober

• Bespreking binnengekomen zienswijzen Regioraad: 26 oktober

• Vragen? 
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