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Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) bieden wij u hierbij ter kennisname aan de
Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van de openbaar
vervoer concessie Gooi en Vechtstreek 2021-2029/2031 (start 11 juli
2021), zoals deze is vastgesteld door ons college op 1 8 december
2018.
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Uw kenmerk

Met de Nota van Uitgangspunten (“Nvü”) maken wij duidelijk welke
uitgangspunten worden gehanteerd bij het opstellen van het ontwerp
Programma van Eisen (“PvE”). Het ontwerp PvE staat open voor inspraak
voor de gemeenten in het concessiegebied Gooi en Vechtstreek, de
aanpalende OV-autoriteiten (Vervoerregio Amsterdam en de provincies
Utrecht en Flevoland) en de consumentenorganisaties.
Als eerste stap hebben wij de NvU vastgesteld, waarin op hoofdlijnen
inhoudelijke en aanbestedingstechnische keuzes worden gemaakt.
Deze worden daarna nader uitgewerkt tot een PvE en een bestek, op
basis waarvan geïnteresseerde vervoerders een inschrijving kunnen
gaan ontwikkelen. De Visie Openbaar Vervoer 2020 is een belangrijk
kader voor deze aanbesteding.
De provinciale doelstellingen voor de nieuwe concessie zijn:
•
Een betaalbaar, emissievrij en stabiel openbaar vervoernetwerk
in de regio Gooi en Vechtstreek dat bovendien kan inspelen op
toekomstige ontwikkelingen;
• Openbaar vervoer zó inzetten dat maatschappelijk zoveel
mogelijk meerwaarde wordt gerealiseerd;
• Zoveel mogelijk inwoners een keuzemogelijkheid geven naast
andere verplaatsingsmogelijkheden;
• Een openbaar vervoernetwerk dat voldoende flexibiliteit biedt
om te kunnen meebewegen op de ontwikkelingen in
verplaatsingspatronen en mobiliteitsvormen.
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Door middel van deze brief hebben wij u op de hoogte gebracht van de
uitgangspunten die wij hanteren bij de voorbereiding van de
aanbesteding van de OV-concessie Gooi en Vechtstreek. Wij zijn graag
bereid om de NvU nader toe te lichten en houden u op de hoogte van
het vervolg van het proces.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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