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POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland 
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt 
Dreef 3, tweede etage 
201 2 HR Haarlem

Betreft: Bestek aanbesteding OV-concessie Noord-Holland Noord 

Geachte leden,

Ter uitvoering van artikel 1 67, lid 2 van de Provinciewet (inzake de 
actieve informatieplicht) delen wij u mee dat ons college in zijn 
vergadering van 13 september 2016 heeft besloten:
1. De bijgevoegde Nota beantwoording Zienswijzen bij het Programma 

van Eisen openbaar vervoer concessie Noord-Holland Noord vast te 
stellen;

2. Het Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Noord-Holland 
Noord met bijbehorende bijlagen vast te stellen;

3. De exploitatiebijdrage van € 1 9,1 mln. per jaar (prijspeil 201 6) vast 
te stellen op basis van de in de bijlages bij deze Nota genoemde 
uitgangspunten. Dit is inclusief de reparatie van de lagere bijdrage in 
deze concessie voor de Studentenkaart Openbaar Vervoer ter hoogte 
van € 0,6 mln. per jaar;

4. De jaarlijkse bijdrage voor de inzet van buurtbussen, de bonus en 
een éénmalige reservering ten behoeve van de vervanging van de 
huidige buurtbussen in 2021/2022 vast te stellen, met dekking uit 
de reserves OV conform de financiële bijlage;

5. De Aanbestedingsleidraad vast te stellen.

Hierbij sturen wij u ter informatie het definitieve Programma van Eisen 
openbaar vervoer concessie Noord-Holland Noord toe, met als bijlage 
de Nota van Zienswijzen. De Nota van Zienswijzen bevat een overzicht 
van alle reacties en adviezen op het eerder vastgestelde ontwerp 
Programma van Eisen (71 4608/784346 d.d. 29 maart 201 6).
De Nota van Zienswijzen beschrijft de wijzigingen die zijn doorgevoerd 
in het definitieve Programma van Eisen.

Na vaststelling zullen de aanbestedingsdocumenten rond 1 5 september 
201 6 gepubliceerd worden op TenderNed (Europese aanbestedings- 
site), waarmee de officiële Europese aanbestedingsprocedure wordt 
gestart. In de periode tussen 1 5 september en 22 december hebben
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potentiële inschrijvers de gelegenheid om vragen te stellen over de 
aanbestedingsdocumenten. Uiterlijk 22 december 201 6 dienen de 
inschrijvers hun offerte te hebben ingediend. Daarna worden de offertes 
beoordeeld en nemen wij naar verwachting in februari 2017 een 
gunningsbesiuit. Wij zullen u te zijner tijd informeren over ons besluit.

Na de verplichte bezwaar- en beroepsperiode (zes weken) kan gestart 
worden met de implementatie van de concessie, waarvan de start 
voorzien is op 22 juli 201 8.

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Noord- 
Holland Noord (definitief)


