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In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan: 
-Toelichting. 
-Het Bestek met bijlagen is vanwege de omvang niet bijgevoegd. Het ligt ter inzage op kamer A6.16 
van de commissiesecretaris.   
 
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.  
 
Het ontwerp PvE is door ons op 10 april vastgesteld en 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. Hierover hebben wij u reeds per brief geïnformeerd.  
 
Op 30 oktober 2007 hebben wij het bestek vastgesteld.  
 

Achtergrond/eerdere besluiten 
02-10-2007 ->   GS: vaststellen Programma van Eisen 
 
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 
1 november:   Publicatie Aanbesteding; 
Februari 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 Bestek Openbaar Vervoer concessie 
 
Inleiding  
Het programma van eisen beschrijft de doelen van de aanbesteding en formuleert op hoofdlijnen de 
eisen en wensen.Het Bestek vormt een nadere -technische en juridische- uitwerking. Inschrijvende 
vervoerders baseren hun offerte op het bestek.  

 
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 (uitgewerkt in bestek). 
 
Hoofdpunten Bestek 
Het bestek beschrijft de doelen van de aanbesteding en formuleert 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 bevat het bestek bepalingen 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.  
 
In het PvE is besloten de concessie voor acht jaar aan te besteden. In de aanbesteding willen we 
flexibiliteit inbouwen om gedurende deze lange looptijd verbeteringen te kunnen doorvoeren en de 
vervoerder stimuleren om ook zelf verbeteringen en innovaties voor te stellen. In het ontwerp PvE was 
in dit verband al sprake van een marketingplan dat de vervoerder moet leveren. In het bestek is dit als 
volgt uitgewerkt. De vervoerder levert in de offerte drie elementen:  
-Marketingbeleid (2008-2016): uitgangspunten, doelstellingen, ambities en filosofie 
-Marketingplan (2008-2016): uitwerking doelen, instrumenten, onderbouwing, randvoorwaarden 
-Uitvoeringsplan (2008-2010): concrete invulling (vervoerder actualiseert dit plan vervolgens jaarlijks) 
 
We zetten een deel van het budget (€1 miljoen per jaar) opzij om de uitvoering van de 
marketingactiviteiten uit het uitvoeringsplan te kunnen financieren. Voor de eerste twee jaar krijgt de 
vervoerder dit bedrag voor de activiteiten die hij in het uitvoeringsplan in zijn offerte opneemt. In de 



daarop volgende jaren wordt op basis van in het bestek geformuleerde criteria bezien in hoeverre de 
geactualiseerde uitvoeringsplannen voor financiering in aanmerking komen.  
 
Tarieven en tariefacties
De vervoerder wordt opbrengstverantwoordelijk. Aangezien de strippenkaart vervangen wordt door de 
OV-chipkaart ontstaat er meer ruimte om tarieven te differentiëren. We kiezen ervoor om een 
maximum te stellen aan de prijs, maar de vervoerder wel vrij te laten om alternatieve concepten aan te 
bieden (b.v. gemakskaartjes) ook als die duurder zijn. Hierbij dient hij de reiziger wel te informeren 
over het goedkopere alternatief.  
 
In het coalitieakkoord is budget voorzien voor tariefacties in het OV. In het ontwerp PvE vroegen we 
inschrijvende vervoerders om de kosten voor een aantal tariefacties in de offerte op te nemen. We 
achten het zinvol om de vervoerders ook een meer algemene rekenmethodiek uit te vragen voor de 
kosten van tariefacties. Dit biedt ons in de loop van de concessie meer mogelijkheden om tariefacties 
te initiëren die aansluiten bij elders opgedane ervaringen en veranderende (politieke) voorkeuren, in 
plaats van vast te zitten aan nu uitgevraagde of door de vervoerder voorgestelde concrete acties.  
 
OV-Chipkaart 
De introductie van de OV-chipkaart stond voor het grootste deel van het concessiegebied van de 
provincie Utrecht oorspronkelijk gepland per 1-1-2008, dus nog binnen de huidige concessieperiode. 
Als gevolg van diverse implementatieproblemen is besloten af te zien van implementatie binnen de 
huidige concessieperiode. Dit betekent dat we implementatie van de OV-chipkaart nu uitvragen in de 
aanbesteding. Met Verkeer en Waterstaat wordt bezien of de beschikbare migratiesubsidie (volledig) 
ter beschikking kan worden gesteld aan de nieuwe concessieverlener. 
 
Milieu/EEV-norm 
Als de vervoerder kiest voor aardgas krijgt hij jaarlijks een extra subsidie van maximaal 200.000 euro. 
Ook worden aan de keuze voor aardgas extra gunningspunten verbonden. Aangezien aardgasbussen 
vragen om langere implementatietijd krijgt de vervoerder die hiervoor kiest maximaal vier maanden 
extra om aan de eisen te voldoen. Bij ‘combi-lijnen’ worden ook (soms minder schone) bussen van 
andere concessies ingezet op de Utrechtse trajecten en omgekeerd.  
 
Implementatie en bonus/malus
De vervoerder kan jaarlijks een bonus of malus krijgen gebaseerd op klantwaardering. We hebben in 
het bestek vastgelegd dat deze regeling pas in het tweede jaar van de concessie ingaat en dat we in 
plaats daarvan de vervoerder in het eerste jaar een bonus in het vooruitzicht stellen als de 
implementatie goed verloopt (d.w.z. vervoerder houdt zich aan eigen implementatieplan, beperkt 
aantal klachten van reizigers, materieel op tijd inzetbaar e.d.). Uitgangspunt hierbij is 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. Bovendien is een vlekkeloze start 
van de concessie in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend en is ons er veel aan gelegen dit te 
verzekeren. Ook realiseren we ons dat met de invoering van de chipkaart de cijfers voor 
klanttevredenheid in de beginperiode onder druk kunnen staan. In het tweede jaar heeft de vervoerder 
de tijd gehad om zo nodig aanpassingen door te voeren in geval van een tegenvallende 
klanttevredenheid en kan een malus opgelegd worden als de klantwaardering nog niet naar wens is.  
 
Overigens is voor de elementen rituitval en stiptheid ook de mogelijkheid van een malus voorzien op 
basis van directe metingen (dus naast het klanttevredenheidsonderzoek). Deze malus willen we zo 
nodig wel al vanaf het eerste jaar kunnen opleggen.  
 
Netwerkvarianten Amersfoort
In het ontwerp PvE waren twee zogenaamde referentienetwerken voor Amersfoort opgenomen. 
Grofweg gaat het om een variant met kortere loopafstanden naar de halte en met lage frequenties en 
een met langere loopafstanden en hogere frequenties. Amersfoort heeft een voorkeur uitgesproken 
voor de eerste variant. Gedeputeerde Ekkers heeft in een bestuurlijk overleg met Amersfoort 



aangegeven dat de provincie indien daarvoor een goede reden is, een langere halteafstand dan 400 
meter toe wil staan. In het bestek hebben  we er dan ook voor gekozen om de keuze bij de vervoerder 
te laten, maar wel extra punten toe te kennen bij de gunning voor de door Amersfoort gewenste versie. 
 
Frequentieverhoging Breukelen 
In het bestek is uitgegaan van een frequentieverhoging bij Breukelen aangezien de bus hier aantakt op 
Randstadspoor. Deze frequentieverhoging is onder meer afhankelijk van het tijdig gereed zijn van 
spoorinfrastructuur. In het bestek schrijven we voor dat we de bussen willen laten doorrijden naar 
Utrecht indien Randstadspoor onverhoopt niet tijdig operationeel is.  

Gunningscriteria en weging
Het bestek bevat een voorstel voor de gunningsmethodiek; dat wil zeggen de criteria op basis waarvan 
de opdracht gegund wordt en de verdeling/weging van de gunningspunten (zie onderstaand schema). 
Dit is een belangrijk element van het bestek omdat het bepaalt hoe zwaar we bepaalde aspecten laten 
wegen bij het verlenen van de concessie. De lijst van gunningscriteria uit het ontwerp-PvE is als 
uitgangspunt gebruikt. 
 
We gebruiken een beproefde methodiek waarin zowel is 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, zoals bijvoorbeeld de inzet van 
personeelscapaciteit (dienstregelingsuren).  
 



criteri
um 

omschrijving wegingsf
actor 
(A) 

gerealiseer
de score 

(B) 

gewogen 
score 

(A x B) 
Gu 1 
1.1 
1.2 

kwaliteit van het marketingbeleid en 
marketingplan 

- marketingbeleid  
- marketingplan  

 
0,08 
0,08 

 
0 – 10
0 – 10

Gu 2 aantal aangeboden dru’s 0,15 0 – 10  
Gu 3 
3.1 
3.2 
3.3 

kwaliteit van het vervoerplan  
- routes  
- overige aspecten dienstregeling 
- invulling van de wensen  

 
0,07 
0,06 
0,06 

 
0 – 10
0 – 10
0 – 10

Gu 4 
4.1 
4.2 
4.3 
 

kwaliteit van het materieelplan  
- rijden op aardgas  
- fasering EEV  
- extra comfort  
 

0,02 
0,02 
0,06 

 

0 of 10
0 – 10
0 – 10

Gu 5 kwaliteit van het personeelsplan  0,04 0 – 10  
Gu 6 kwaliteit van het sociale veiligheidsplan 0,01 0 – 10  
Gu 7 kwaliteit van het plan voor reisinformatie 0,05 0 – 10  
Gu 8 Kwaliteit voor het plan voor klantenservice 0,04 0 – 10  
Gu 9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

kwaliteit van de plannen voor tarieven en 
vervoerbewijzen 

- tarieven  
- tariefacties  
- distributie  
- implementatie  

 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

 
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10

Gu 10 kwaliteit van het promotieplan 0,07 0 – 10  
Gu 11 kwaliteit van het implementatieplan 0,02 0 – 10  
Gu 12 gevraagde exploitatiebijdrage 0,09 0 – 10  
eindscore 
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