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Onderwerp: Aanbesteding Openbaar Vervoer Concessie, definitief Programma van Eisen 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan: 
1. Definitief Programma van Eisen; 
2. Toelichting. 
 
Aanleiding 
Op 14 december 2008 lopen de concessies voor het streekbusvervoer in de provincie Utrecht en het 
stadsdienstvervoer in de gemeente Amersfoort af. Deze concessies moeten opnieuw aanbesteed 
worden. Hiervoor stelt de provincie een programma van eisen (PvE) en een bestek op. Op 10 april jl. 
hebben wij het ontwerp programma van eisen vastgesteld.  
 
Het ontwerp PvE is besproken in de vergadering van de statencommissie Water, Milieu en Mobiliteit 
van 7 mei jl. Tevens is het voor reactie voorgelegd aan diverse overheden en maatschappelijke 
organisaties. Ook is het ontwerp-PvE  in het kader van een marktconsultatie toegezonden aan hierin 
geïnteresseerde vervoerders voor commentaar en verbetersuggesties.  
 
Op basis van de diverse adviesreacties zijn wijzigingen, aanscherpingen en verduidelijkingen 
aangebracht. Het definitieve programma van eisen is op 2 oktober door ons vastgesteld.  
 
De adviesreacties zijn ook betrokken bij het opstellen van het bestek; de technische uitwerking van het 
PvE. Het bestek wordt op 30 oktober door ons vastgesteld.  
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
10-04-2007 ->   GS: vaststellen ontwerp Programma van Eisen 
 
19-12-2006 -> GS: vaststellen kader voor concessieverlening en reservering middelen te weten € 

23,196 miljoen in 2009 en 2010 en € 24,196  in de jaren 2011 tot en met 2016. 
 
30-05- 2006 ->   GS: concept – Kader voor concessieverlening, vaststelling beleidsmatige keuzes. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
30 oktober:    vaststelling Bestek door GS; 
1 november:   Publicatie Aanbesteding; 
maart 2008:   Concessieverlening; 
14 december 2008: ingang nieuwe concessie. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, dhr. R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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Toelichting Definitief Programma van Eisen Openbaar Vervoer concessies 
 
Inleiding  
Het programma van eisen beschrijft de doelen van de aanbesteding en formuleert op hoofdlijnen de 
eisen en wensen voor zaken als het vervoerkundige netwerk, de dienstregeling, tarieven, marketing, 
sociale veiligheid, milieu en de kwaliteit van materieel, personeel en reizigersinformatie. Ook doet het 
PvE uitspraken over de wijze van financiering van het OV, over het toekennen van bonus en opleggen 
van malus en over de criteria op basis waarvan de concessie verleend wordt. 

 
De vervoerder wordt gevraagd in zijn offerte aan te geven op welke wijze hij de beleidsdoelstellingen 
van de provincie gaat realiseren. Hij is tot op zekere hoogte vrij om zelf invulling te geven aan het 
product. Daar waar de belangen van de vervoerder strijdig kunnen zijn met die van de provincie zijn 
eisen aan het product gesteld. De vervoerder krijgt een kaderstellend budget mee. De beoordeling 
vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige bieding (dat wil zeggen: de beste 
prijs/kwaliteit verhouding).  
 
In het ontwerp PvE is besloten de concessie voor acht jaar aan te besteden. Deze langere 
concessieduur geeft de vervoerder de gelegenheid om tijdens de looptijd te blijven investeren in 
innovatie en productverbetering en deze investeringen ook terug te verdienen. Wij vragen de 
inschrijvende vervoerders een overkoepelend marketingbeleid en marketingplan te formuleren waarin 
ze aangeven op welke wijze ze inspelen op marktontwikkelingen en op welke wijze ze de provinciale 
doelstellingen gaan realiseren.  
 
Procedure  
Het ontwerp PvE is besproken in de vergadering van de statencommissie Water, Milieu en Mobiliteit  
van 7 mei jl. Door de portefeuillehouder gedane toezeggingen zijn verwerkt in het PvE of worden  
meegenomen in het bestek. Het gaat om de volgende zaken: uitbreiding basiskwaliteit dienstregeling  
van 18.00 uur tot 19.00 uur (verwerkt in PvE, par. 3.3); concretiseren wanneer wagenpark aan strenge  
milieunorm (EEV) moet voldoen (PvE, par. 3.6); voorschriften over wissen beelden cameratoezicht in  
verband met bescherming persoongegevens (uitwerking in bestek). 
 
Tevens is het voor reactie voorgelegd aan diverse overheden en maatschappelijke organisaties. Ook is  
het ontwerp-PvE  in het kader van een marktconsultatie toegezonden aan hierin geïnteresseerde  
vervoerders voor commentaar en verbetersuggesties.  
 
Op basis van de diverse adviesreacties zijn wijzigingen, aanscherpingen en verduidelijkingen 
aangebracht. Het definitieve programma van eisen is op 2 oktober door ons vastgesteld.  
 
De adviesreacties zijn ook betrokken bij het opstellen van het bestek; de technische uitwerking van het 
PvE. Het bestek wordt op 30 oktober door ons vastgesteld.  
 
Adviesreacties 
Kijkend naar de adviesreacties vallen de meeste opmerkingen in één van de volgende categorieën: 
 
Verbindingen
Een groot deel van de reacties, met name van gemeenten, brengt het belang van concrete 
busverbindingen onder de aandacht. Partijen onderstrepen het belang van instandhouden of versterken 
van bepaalde lijnen, voldoende frequente bediening (ook in de daluren), te bedienen locaties zoals 
verzorgingshuizen, beperking van de loopafstand tot de halte, aansluiting van bussen op elkaar en op 
de trein, etc. 
 
We betrekken deze reacties bij het opstellen van het bestek. Veel van de genoemde verbindingen 
nemen we op in het referentienetwerk (inschrijver krijgt gunningspunten door zich aan dit netwerk te 
houden of door verbeteringen aan te brengen). Ook zal een deel worden meegenomen in de 
wensenpakketten waarmee de inschrijver ook punten kan verdienen. Dit laat onverlet dat we bewust 



gekozen hebben voor een aanpak waarbinnen de vervoerder ook vrijheid gegeven wordt bij de 
invulling van de verbindingen. Niet alles wordt verplicht voorgeschreven maar de vervoerder heeft 
altijd de vrijheid om verbindingen aan te bieden. 
 
Beleidsmatige keuzes en uitwerking
Een aantal reacties betreft beleidsmatige keuzes in het PvE of de uitwerking daarvan. In een aantal 
gevallen heeft dit aanleiding gegeven tot wijzigingen in het definitieve programma van eisen. 
Onderstaand treft u een overzicht van de voorgestelde wijzigingen. 
 
Gerelateerde projecten
Diverse opmerkingen hebben betrekking op zaken die buiten het bereik van deze aanbesteding vallen. 
Het gaat dan b.v. om zaken als haltekwaliteit en dynamische routeinformatie. Betrokken projectleiders 
binnen de provincie zijn hierover geïnformeerd. 
 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp programma van eisen 
Zoals blijkt uit bovenstaande betreffen veel opmerkingen de uitwerking van het PvE. Deze reacties 
zullen dan ook worden betrokken bij het opstellen van het bestek. Bij de volgende onderwerpen zal 
echter (ook) het PvE aangepast worden: 
 
Par 1.4 Onderwerp van het PvE – Percelen 
In het ontwerp Programma van Eisen was sprake van het aanbesteden van  twee percelen: Utrecht 
Oost en Utrecht West. De reden om de concessie in twee percelen te verdelen was destijds dat dit ook 
kleinere vervoerders de mogelijkheid zou bieden mee te dingen naar deze concessie; meer 
mededingers met meer marktwerking en een betere prijs/kwaliteit als gevolg. Echter, op de OV-markt 
is in de afgelopen tijd sprake geweest van verdere concentratie. Novio en dochter SVN zijn 
overgenomen door Connexxion dat op zijn beurt weer is overgenomen door het Franse Transdev. In 
feite zijn er nog maar drie spelers over: Connexxion, Arriva en Veolia. Het PvE is onlangs onderwerp 
geweest van een marktconsultatie. Hierbij waren het slechts deze drie die een reactie gestuurd hebben. 
Dit bevestigt het beeld. Hiermee is het belangrijkste argument waarom destijds voor twee percelen 
gekozen is dus van tafel. Het aanbesteden van slechts één perceel heeft als voordeel dat er voor de 
inschrijvende vervoerders meer op het spel staat. De praktijk wijst uit dat ze een betere 
prijs/kwaliteitverhouding bieden dan bij twee percelen. Vervoerders kunnen bovendien een 
efficiëntere bedrijfsvoering bewerkstelligen, ook dit komt terug in de prijs/kwaliteitverhouding. 
Bovendien wordt het concessiebeheer door de provincie eenvoudiger omdat er met slechts één 
vervoerder zaken wordt gedaan. Tot slot is het aanbesteden van één perceel aanbestedingstechnisch  
eenvoudiger: er hoeven minder offertes beoordeeld te worden en er hoeft niet besloten te worden over 
de verdeling van het budget tussen de twee concessiegebieden.  
 
Par. 3.3. Netwerk 
Als uitgangspunt voor de basiskwaliteit gold in het ontwerp PvE bediening op weekdagen en 
zaterdagen van 7.00 tot 18.00 uur. Dit wordt mede op verzoek van de Statencommissie uitgebreid tot 
19.00 uur.  
 
Par. 3.4. Dienstregeling  
Het ontwerp PvE schreef voor dat vakantiedienstregelingen maximaal gedurende acht weken per jaar 
van toepassing mogen zijn. Deze eis willen we nu waar mogelijk laten vervallen om te voorkomen dat 
scholierenlijnen verplicht leeg rondrijden in de schoolvakanties die deze acht weken overschrijden. 
 
Par. 3.5 Dienstuitvoering  
Het ontwerp PvE bepaalde dat de concessieverlener bevoegd is om de concessie eenzijdig te 
beëindigen indien hij in een bepaald jaar constateert dat de vervoerder herhaaldelijk niet voldoet aan 
de punctualiteitseisen. Deze bepaling wordt geschrapt aangezien de punctualiteit mede door externe 
aspecten bepaald wordt (b.v. congestie). Wel zal punctualiteit meewegen bij het bepalen van de 
bonus/malus. In zijn algemeenheid geldt wel dat de provincie wettelijk bevoegd is de concessie te 
beëindigen als herhaaldelijk in strijd met de concessievoorschriften is gehandeld.  



Par 3.6 Materieel 
Het ontwerp PvE schreef voor dat binnen enkele jaren na de start van de concessie de vervoerder de 
inzet van milieuvriendelijke bussen zal moeten uitbreiden naar de zwakkere regionale streeklijnen, de 
stadsdienst Veenendaal. We concretiseren dit en schrijven een maximumtermijn van 3 jaar voor voor 
alle lijnen die niet al bij de start van de concessie aan de eisen hoeven te voldoen. De gemiddelde 
leeftijd van de bussen mag maximaal 8,5 jaar zijn (was 7,5) omdat dit aansluit bij de concessieduur en 
voorkomt dat vervoerders kort voor het verstrijken van de concessietermijn nieuwe voertuigen moeten 
aanschaffen. Tevens biedt dit vervoerders de mogelijkheid om al enkele maanden voor de start van de 
concessie hun bussen aan te schaffen. 
 
Par. 4.1 Inkomsten voor de vervoerder  
Voor de jaren 2009 t/m 2011 is -indien Provinciale Staten hiermee instemmen- voor beide concessies 
samen maximaal € 4,275 miljoen beschikbaar voor tariefacties.  
 
Par. 4.2 Bonussen en malussen 
Bij uitgevallen ritten wordt een malus opgelegd. Het ontwerp PvE gaf aan dat om discussie te 
voorkomen alle uitgevallen ritten mee zouden tellen, ook wanneer sprake is van overmacht. We stellen 
nu voor in het bestek duidelijk te definiëren wat we verstaan onder niet-verwijtbare rituitval en deze 
ritten niet mee te laten wegen bij het bepalen van de malus.  
 
In het ontwerp PvE was ook sprake van een malus indien niet voldaan wordt aan de norm voor 
zitplaatskans. Aangezien zeer lastig controleerbaar is of aan deze norm wordt voldaan, wordt geen 
malus opgelegd op basis van metingen. Wel vormde zitplaatskans al een onderdeel van het algemene 
onderzoek naar klanttevredenheid waar al een bonus/malusregeling aan gekoppeld was. Dus op die 
wijze wordt dit aspect al meegenomen. 
 
We stellen voor de bonus/malus regeling voor klantwaardering niet voor het eerste concessiejaar te 
laten gelden. In plaats daarvan kan de vervoerder een bonus verdienen ( €100.000) als hij zorgt voor 
een vlekkeloze implementatie. Een vlekkeloze implementatie garandeert een soepele overgang van de 
oude naar de nieuwe concessie en is daarmee van groot belang. Uitgangspunt hierbij is ook dat we 
willen werken op basis van vertrouwen en partnership met de vervoerder en dat we de vervoerder in 
het eerste aanloopjaar vooral op een positieve manier willen motiveren. 
 
Par. 5.4 Selectie- en gunningscriteria 
Het PvE bevat een nadere uitwerking van de het ontwerp-PvE opgesomde gunningscriteria. We stellen 
voor bij de gunning een beproefde methodiek te gebruiken waarin zowel wordt verdisconteerd het 
belang dat wij aan de individuele criteria hechten, als de kosten die een vervoerder maakt om een 
onderdeel te bieden. Dit voorkomt strategisch gedrag van de vervoerder, b.v. zeer hoog scoren op 
zaken die wij weliswaar van belang vinden maar ten koste van zaken die de vervoerder geld kosten 
(b.v. inzet manuren). Een definitieve lijst van gunningscriteria met wegingsfactoren wordt opgenomen 
in het bestek. 
 


	Par. 5.4 Selectie- en gunningscriteria

