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1. Inleiding
De provincie heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Voor
het openbaar vervoer is deze ambitie in het coalitieakkoord ‘in
verbinding’ vertaald naar: “De provincie Utrecht streeft naar zero
emissie in het openbaar vervoer in 2028 en zal alle kansen en
mogelijkheden voor innovaties aangrijpen die bijdragen aan deze
ambitie.”
In april 2016 is landelijk het bestuursakkoord Bestuursakkoord Zero
Emissie Openbaar Vervoer Per Bus vastgesteld. Dit bestuursakkoord is
opgesteld in IPO-verband en ondertekend door alle concessieverlenende
overheden in Nederland, inclusief het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
Op 4 juli 2016 is in provinciale staten van Utrecht een de motie
ReaIisatieplan Zero Emissie Openbaar Vervoer Per Bus aangenomen.
Hierin verzoeken de provinciale staten om met een realisatieplan te komen
om zo inzichtelijk te maken wat er nodig is om de transitie naar Zero
Emissie openbaar vervoer te maken. Dit document biedt inzicht in de
stapsgewijze transitiestrategie die de provincie daarvoor kiest. Het
beschrijft de randvoorwaarden en maakt inzichtelijk wat er al bereikt is.
Daarnaast geeft het een beeld van de acties die de provincie de komende
2 jaar in gang zet om een goede afweging te maken in het stapsgewijs
realiseren van de transitie.

2. Randvoorwaarden en uitgangspunten
2.1 Duurzaamheid binnen het OV
Wij beschouwen duurzaamheid in het OV breder dan alleen de
milieuprestatie van het materieel. Het heeft ook betrekking op de kwaliteit
en bestendigheid van het OV-voorzieningenniveau voor de reizigers. De
opgave van de provincie als vervoersautoriteit is primair het uitvoeren van
de Wet Personenvervoer. Hierbij staat de realisatie van een betrouwbaar
en betaalbaar (voor reiziger en overheid) OV-systeem centraal. De ambitie

met betrekking tot Zero Emissie OV mag niet ten koste gaan van de
reiziger en OV-voorzieningenniveau. Randvoorwaardelijk is tenminste het
in stand houden van de kwaliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van
het totale OV-systeem.
Ook als we spreken van de milieuprestaties van het OV gaat dit niet alleen
over de inzet van materieel. Bij de verdere verduurzaming van het OV gaat
het ook over het gedrag van chauffeurs, de bezetting en
kostendekkingsgraad van het OV-systeem en de eventuele inzet van
andere vormen van openbaar vervoer. Dit zijn allemaal manieren die
bijdragen aan de verdere verduurzaming van het openbaar vervoer. De
vervoerders binnen de provincie Utrecht hebben hier de afgelopen periode
voortgang mee geboekt en concrete resultaten behaald (zie hoofdstuk 3).
Met de OV-concessies en de regiotaxicontracten heeft de provincie een
direct sturingsinstrument in handen om hierover afspraken te maken met
de vervoerders.
2.2 Financiele uitgangspunten
Voor de realisatie van een betrouwbaar en betaalbaar OV-systeem zijn
financiele middelen nodig. Die middelen ontvangt de provincie grotendeels van
het Rijk. De middelen die de provincie van het Rijk daarvoor ontvangt lopen de
laatste jaren terug. Om toch een goede bijdrage te leveren aan de
maatschappelijke bereikbaarheidsopgave in Utrecht zet de provincie in op een
kosteneffectief OV-systeem. Hiermee is in de programmabegroting mobiliteit
van de provincie ook rekening gehouden.
Op dit moment dragen de Zero Emissie ambities nog niet bij aan een hogere
kosteneffectiviteit van het OV-systeem. De inschatting is dat in de periode tot
en met 2023 Zero Emissie OV nog voor meerkosten in de exploitatie. Er zijn
binnen de provincie geen aanvullende financiele middelen beschikbaar om de
Zero Emissie ambities te versnellen. Uitgangspunt is daarom dat de transitie
tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten en waar mogelijk kostenneutraal
nagestreefd dient te worden. Zero Emissie OV is op termijn betaalbaar en
mogelijk zelfs kosteneffectiever dan OV met uitstoot. Zover is het echter op dit
moment nog niet. Daarom zal de provincie in samenwerking met haar partners
het gesprek met Rijk en Europa blijven voeren om de mogelijkheden voor het
afdekken van risico’s of het vinden van extra externe middelen.



3. Wat gebeurt er al?
In het coalitieakkoord ‘in verbinding’ heeft de provincie Utrecht de ambitie
voor Zero Emissie OV in 2028 in de gehele provincie opgenomen.
Landelijk zijn in diverse stukken (o.a. bestuursakkoord en in de Visie
duurzaam regionaal OV) vergelijkbare ambities met vergelijkbare
tijdsbestek (na 2025) genoemd. Het college van GS van Utrecht is van
mening dat het belangrijk is om een dergelijke ambitie als stip op de
horizon neer te zetten. Om deze ambities te realiseren moeten er nu al
stappen gezet worden om de mileuprestaties van het OV te verbeteren. De
provincie stimuleert als concessieverlener de vervoerders dan ook om
hieraan te werken. Dit levert concrete resulaten op over de afgelopen
periode:



Het gehele vervoer in de provincie Utrecht is vraaggericht ingericht
waardoor buskilometers efficienter worden ingezet.
In de stadsconcessie rijden op dit moment 3 electrische Zero Emissie
bussen op lijn 2. De bussen rijden op groene stroom die lokaal wordt
opgewekt met de zonnepanelen van de Jaarbeurs.

Figuur 1: De electrische midi bus in de binnenstad van Utrecht








De bestaande tram tussen Utrecht Utrecht, Nieuwegein en
IJsselstein (SUNIJ-lijn) rijdt op groene stroom.
Ook de Uithoflijn tussen Utrecht Centraal en De Uithof die op dit
moment in aanleg is zal op groene stroom gaan rijden.
Sinds mei rijdt de gehele U-OV-vloot (+/-350 bussen) op GTLbrandstof (vloeibaar gemaakte aardgas). GTL-brandstof zorgt voor
minder uitstoot, minder verbruik en minder geluid van de bussen.
Met rijhulpsystemen (o.a. zogenaamde Fleetboard) is in jan-feb 2016
is ruim 45.000 liter brandstof en 120.000 kg CO2 bespaard (10%
besparing) binnen de U-OV concessie.
In een gezamenlijk project met vervoerder Qbuzz en de gemeente
Utrecht is in de zomer van 2016 besloten om lijn 1 van Overvecht naar
Hoograven (via het centrum/milieuzone) om te zetten naar een
volledige electrische exploitatie. Vervoerder Qbuzz koopt voor dit
project 10 á 11 electrische bussen. De meerkosten van Zero Emissie
OV-exploitaitie komen voor rekening van de drie samenwerkende
partijen.
Bij de uitvoering van de nieuwe concessie streekvervoer en
stadsdienst Amersfoort 2016-2023 zullen enkele electrische voertuigen
ingezet worden. Er zijn binnen deze concessie ook mogelijkheden om
tijdens de looptijd nog extra inzet te doen met Zero Emissie materieel.

Naast deze greep uit een aantal concrete resultaten van de afgelopen
periode is de provincie Utrecht actief op het gebied van lobby en
kennisdeling:
 Er is doorlopend contact met het Rijk over aanvullende financiering
vanuit het Rijk, mede in het kader van de uitvoering van de Motie van
Veldhoven (30 oktober 2014, Kamerstuk 34 000 XII, nr. 35). Zeker
gedurende de looptijd van de concessie levert de introductie van Zero
Emissie OV per Bus namelijk voorlopig nog meerkosten op in de
exploitatie.
 De provincie Utrecht de contractpartners (vervoerbedrijven) delen hun
opgedane kennis zowel landelijk als internationaal. De huidige buslijn
2 heeft bijvoorbeeld veel internationale belangstelling gehad.
 De Provincie Utrecht heeft in samenwerking met EV-consult in mei
2016 een seminar georganiseerd over OV-laadinfrastructuur in de
stad. Het doel hiervan was om kennis en ervaring te delen met andere
concessieverlenende overheden, wegbeheerders en de markt (o.a.
busbouwers, leveranciers laadinfrastructuur)





De provincie neemt actief deel in landelijke (en mogelijke Europese)
kennisuitwisselingsprojecten, vooral in IPO/KPVV-CROW-verband.
Door Qbuzz wordt in samenwerking met Provincie, Rijk en
marktpartijen onderzocht of een deel van het busmaterieel kan worden
vervangen door waterstofbussen. Dit in samenhang met het realiseren
van een particulier waterstoftankvulpunt in de provincie Utrecht en sluit
aan op meerdere provinciale projecten binnen Nederland, om in
Nederland 100 OV-bussen op waterstof te laten rijden rond 2020 .
Hierbij wordt een zogenaamde call voorbereid met bedrijfsleven en het
Rijk om aanspraak te doen aan Europese financiering (FCHJU, Fuel
Cell Hydrogen Joint Undertaking).

Op dit moment ziet de totale materieelvloot van beide OV-concessies wat
betreft milieunormen er als volgt uit:

26 Trams
(concessie bus en
tram)
3 Electrische
bussen (concessie
bus en tram)
169 Euro 6 bussen
(concessie bus en
tram)
191 Euro 5 EEV
bussen
(streekconcessie)
142 Euro 5 EEV
bussen (concessie
bus en tram)

Figuur 2: Overzicht Milieunormen materieel en aantallen in de provincie Utrecht, mei 2016

In verhouding tot andere Nederlandse regio’s is de totale OV-vloot in de
provincie Utrecht op dit moment één van de schoonste in Nederland.

4. Strategie: Stapsgewijze transitie
De provincie Utrecht is van mening dat er bij de transitie naar volledig Zero
Emissie OV een stapsgewijze strategie gehanteerd moet worden. Een
strategie waarbij de transitie volledig aan de markt wordt overgelaten bij
één moment van aanbesteding lijkt op dit moment niet kansrijk. De
vervoerkundige, technische en financiele risico’s zijn daarvoor te groot.
Juist omdat de ontwikkelingen in de markt op dit moment snel gaan is het
zaak om uit te zoeken of op natuurlijke momenten al stappen gezet
kunnen worden met de transitie. Denk daarbij aan momenten waarbij de
busvloot uitgebreid moet worden vanwege reizigersgroei of geplande
vervangingen voor (delen van) de busvloot. Voordeel van deze strategie is
dat tijdens de transitie zonder verlies van economische waarde (versnelde
afschrijving) maximaal gebruik kan worden gemaakt van technologische
ontwikkelingen. Bovendien kunnen provincie, vervoerder en andere
marktpartijen gezamenlijk ervaring opdoen met kleinere projecten om
hiervan te leren bij grotere vervangingen, bijvoorbeeld bij nieuwe
aanbestedingen van het OV. Op die manier kan de provincie Utrecht
financiele, technische en vervoerkundige risico’s beheersbaar houden.
Ook bij deze tussentijdse stappen gelden wel de vervoerkundige en
financiele randvoorwaarden zoals verwoord in hoofdstuk 2.
Deze stapsgewijze transitie onderscheidt 2 hoofdfasen namelijk de fase
van pilots en eerste opschaling die plaats zal vinden in de periode 20162019. In de tweede fase van 2020-2028 zou dan de verdere opshaling
plaats kunnen vinden. Hierna zijn deze fasen met tussenliggende stappen
weergegeven in een schema.

= afwachten: ‘big bang’ in 2028
= kansen benutten: stapsgewijze transitie

500+

Fase 1: Pilotfase en
eerste opschaling

Fase 2: Verdere
opschaling en
realisatie

2017: Uitbreiding
busvloot UOV concessie

2016: Implementatie
Syntus concessie

Aantal ZE-bussen >
150
2019: Vlootvervanging
142 EEV bussen UOV
concessie

2023: Einde beide OVconcessies, implementatie
volgende

15
5
Tijd >

2016 2017

2019

2023

2028

5. Kansen samenleving en economie
De verwachting is dat de OV-sector een koplopersfunctie kan fungeren in
het verbeteren van haar milieuprestaties. Vrachtvervoerders, industrie en
havens volgen de stappen die gezet worden met Zero Emissie OV op de
voet. Bij een succesvolle transitie in de OV-sector is de verwachting dat de
overige sectoren ook de transitie naar Zero Emissie in zullen zetten.
Deze transitie naar Zero Emissie OV betekent ook dat er opgaven én
kansen liggen voor de energiesector en de energietransitie. Zo verkennen
de partijen de mogelijkheden om de laadinfrastructuur in de openbare
ruimte voor OV te combineren met laadmogelijkheden voor de auto en de
fiets. De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele
brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals wind- en
zonne-energie en waterstof. Het gevolg van de energietransitie is dat de
zowel vraag naar als aanbod van energie over het electriciteitsnet alleen
maar zal toenemen. De uitrol van zonnepanelen en de groei van het aantal
electrische auto’s zorgt voor pieken in vraag en aanbod van electrische
energie. De OV-sector kan hier een bijdrage aan leveren. Het is technisch
mogelijk om bussen te gebruiken als energiebuffer van het electriciteitsnet.
Dit kan bijvoorbeeld door de batterijen van de bus rechtstreeks aan het
energienet te koppelen. Ook zijn er mogelijkheden om (piek)stroom door
middel van electrolyse om te zetten en op te slaan in waterstof. Hier
kunnen vervolgens Zero Emissie waterstofbussen op rijden.

6. Organisatie
De transitie naar Zero Emissie OV in de provincie brengt ook
organisatorische uitdagingen en veranderingen met zich mee. De transitie
naar Zero Emissie OV vergt een gezamenlijke aanpak van de provincie als
vervoersautoriteit en vervoerders. Ook de rol van de verschillende
wegbeheerders (meestal gemeenten) is bij deze transitie van belang. De
verwachting is dat de relatie tussen exploitatie, infrastructuur en voertuig
intensiever zal worden. Omdat de electrische bussen in de provincie ook
gedurende de dienstuitvoering op momenten dat het kan (veelal
eindpunten) bijgeladen moeten worden, zoals nu ook met lijn 2 het geval

is. Daarmee verliest het bussysteem een deel van de flexibiliteit. Het is
immers niet meer mogelijk om een bus volledig af te tanken en vervolgens
de gehele dag de omlopen te rijden. Dit heeft ook consequenties voor de
efficiency van de bedrijfsvoering van de vervoerder. Zeker tijdens de
opschalingsfase zal dit een negatief effect hebben op de exploitatielasten
aangezien er een minder efficiente dienstuitvoering gemaakt kan worden.
Dit vergt onder andere investeringen, systeemveranderingen en
opleidingen voor personeel.
In de figuur is weergegeven welke rol de verschillende partijen (vervoerder,
busleverancier, wegbeheerder en concessieverlener) hebben binnen de
transitie naar Zero Emissie OV.
In het geval van waterstofbussen, wordt meer flexibiliteit geboden voor
businzet vanwege de grotere actieradius. Daarentegen is de operationele
inzet van een waterstofbus afhankelijk van de beschikbaarheid van
waterstof. Op dit moment is geen waterstof beschikbaar in de provincie
Utrecht. Verder is waterstof nog een vrij innovatieve toepassing. Daarmee
zijn in de organisatie van toekomstige aanschaf van waterstofbussen, ook
de spelers in de energiemarkt, bedrijfsleven, de netwerkbeheerder (Stedin)
en het Rijk/EU (extra financiering, kennisuitwisseling) als partijen
betrokken.

7. Financien
In de discussie over de energietransitie heeft provinciale staten
aangegeven de ambitie om te streven naar Zero Emissie OV te steunen.
Destijds is aangeven dat de eventuele meerkosten die hiermee gemoeid
zijn uit de bestaande programma’s moet komen.
Bij de transitie van lijn 1 naar Zero Emissie is gebleken dat er tijdelijk extra
financiele ruimte nodig is om de meerkosten en risico’s in deze periode af
te dekken. De samenwerkende partijen (concessieverlener, wegbeheerder
en vervoerder) hebben hier elk extra middelen voor vrijgemaakt.
Technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt gaan snel.
De meerprijs van de exploitatie van Zero Emissie OV zit op dit moment
met name in de hogere kosten van de bussen, (een standaard electrische
bus is grosso modo 2x zo duur als een standaard Euro bus) de extra

investeringen voor de laadinfrastructuur en de minder efficiente
dienstuitvoering en bedrijfsvoering van de vervoerder.
In de meerjarenraming concessie (U-OV) is voor de vervanging van de
142 Euro 5 EEV bussen 500.000 euro per jaar opgenomen in de periode
2019-2023. Dit gaat in totaal om een bedrag van 2,5 mln euro. Deze
ruimte in de begroting is opgenomen om het stijgende prijspeil te
compenseren. Dit bedrag is niet gestoeld op ambities ten aanzien van
Zero Emissie OV.
De komende maanden zal de provincie samen met vervoerder verkennen
wat de mogelijkheden zijn voor de vervanging van deze vloot. Hierbij
zullen partijen opnieuw op zoek gaan naar aanvullende financiele
middelen vanuit het Rijk en Europa. Specifiek voor waterstof is er een
belangrijke mijlpaal: in mei 2017 dient er een zogenaamde call te worden
ingediend door de vervoerder U-OV als private partij met commitment van
publiek/private partners, om voor EU-subsidie voor realisatie van nieuwe
Waterstofbussen en laadinfrastructuur in 2019 in aamerking te komen.

VERVOERSAUTORITEIT (provincie)
 Concessieverlener
 Akkoord op aanschaf en
uitbreiding vloot 2017
 Uitgangspunten vervoer 2017
 Subsidieverlener OV-exploitatie
 Regie op financiële afwikkeling
pilot
 Concessiebeheer en monitoring:
specifieke aandacht prestatie lijn 1!

WEGBEHEERDER (meestal gemeente)
 Wegbeheerder
 Juridisch eigenaar laadinfrastructuur in openbare
ruimte
 Inpassing laadinfra en vergunningverlening
 Vergunningverlening voor netaansluiting
 Combinaties OV-laadinfra met E-bike, auto, zonneenergie (zoals bij LomBoXnet)

VERVOERDERS
 Inkoop bussen
 Inkoop laadinfrastructuur
 Eigenaar ZE bussen
 Energie inkoop (groen)
 Servicecontract laadinfra
 Opdrachtgever netaansluiting

Serviceprovider
 Beheer, onderhoud,
storingsdienst laadinfrastructuur

Busleverancier
 Levering bussen
 Levering laadinfrastructuur

8. Fasering van de transitie naar Zero Emissie OV



Hierna worden de activeiteiten binnen de beide fases nader uitgewerkt.
Fase 1: 2016-2019
Pilotfase en eerste opschaling
De volgende projecten vallen onder deze fase:









Lijn 1 volledig electrisch. Mede mogelijk door noodzaak uitbreiden UOV vloot vanwege de groei van het aantal OV-reizigers in de Utrechtse
regio. Dit is een gezamenlijk project van provincie Utrecht, gemeente
Utrecht en vervoerder Qbuzz.
Start exploitatie Zero Emissie Tramlijn (Uithoflijn). Alle trams (zullen)
rijden op groene stroom.
Uitwerken van een BuCA Waterstof, verkenning van de haalbaarheid
op de aspecten van technologie, vervoerkundige inzet, externe
veiligheid, overige kansen (afvangen energiepieken/particulier
waterstofvulpunt) en financien (incl. aanvullende dekking bij Rijk/EU);
Vervanging en/of ombouw van van de 142 Euro 5 EEV bussen. Eind
2019 loopt het leasecontract van 142 bussen met de op dat moment
laagste Euro 5 EEV norm af.
Bij nieuwe aanbestedingen van Regiotaxicontracten stevige inzet op
duurzaamheid en waar mogelijk Zero Emissie uitvragen.
Mogelijkheden verkennen om aanwezige stroomvoorziening van de
tram ook te benutten voor Zero Emissie busvervoer.

Fase 2a: 2020-2023
Opschaling van de inzet van zero emissie bustechnieken, om te
beginnen met de meest geschikte lijnen en trajecten. Marktpartijen
geven aan dat vanaf 2020 electrische bussen in serieproductie zullen
gaan.
De volgende projecten vallen onder deze fase:


Mogelijkheden verkennen om lijn 28 als drukste en belangrijkste
buslijn van de provincie Utrecht te electrificeren

Voorbereiden nieuwe aanbesteding OV 2023: vervangingsbehoefte
ongeveer 350 bussen. Mede afhankelijk van de snelheid van de
ontwikkelingen en dekkingsmogelijkheden:
o Zero Emissie OV uitvragen aan de markt
o Een aanbesteding starten waarbij opnieuw een stapsgewijs
transitiepad wordt voorgesteld. Mede in samenhang met duur
van de OV-concessie.
o Samenhang met trends en ontwikkelingen in de mobiliteit
hierbij in ogenschouw nemen.

Fase 2b: 2023-2028
Verdere uitrol Zero Emissie in de provincie Utrecht


De opgave die in deze periode resteert is mede afhankelijk van
aanbestedingsresultaat.

Uitvoeringsagenda 2016 tot eind 2018
Hierna beschrijven we zo concreet mogelijk de activiteiten voor de
komende 2 jaar
Q3 2016
 Vervoerder Qbuzz selecteert de busleverancier en plaatst order voor
10 electrische bussen lijn 1.
 Persmoment provincie, vervoerder U-OV en gemeente Utrecht kick off
Zero Emissie op lijn 1. Eventueel combineren met dag van de
duurzaamheid op 10 oktober.
Q4 2016
 Start nieuwe provinciale streekconcessie en stadsdienst Amersfoort.
 Voorbereiding realisatie laadinfrastructuur voor lijn 1 in Overvecht.
vergunningen Utrecht en benodigde aansluiting (Stedin) onder
opdrachtgeverschap van Qbuzz
 Gemeente Utrecht verkent mogelijkheden om de aanwezige OVlaadinfrastructuur in Vechtsebanen te combineren met het opladen van
electrische auto’s en fietsen, dan wel te optimaliseren in energienet
(voorbeeld: LOMBOXNET)
 Bijdrage aan een de voorbereiding van een Europese Call door Qbuzz
voor een subsidie voor waterstof door middel van een Business Case
gericht op inzet van OV-bussen in Utrecht vanaf 2019. Dit in
nadrukkelijke samenwerking met marktpartijen (o.a. Stedin, Linde,
Siemens) en publieke partijen (gemeente+Rijk).
Q1 2017
 Realisatie laadinfrastructuur voor lijn 1 vechtsebanen gereed.
 Eerste testritten met electrisch materieel op lijn 1
 Pilot waarbij de traminfrastructuur van de bestaande SUNIJ-lijn wordt
gebruikt om een bus op te laden (opportunity charging). Project TIBET:
Testpilot integratie bus- en tramenergie)
Figuur 3 :Route van lijn 1 naar verwachting per 2017 volledig electrisch uitgevoerd

Q2 2017
 Start druppelgewijze instroom electrisch materieel op lijn 1 in
exploitatie.
 Continue monitoring prestaties laadinfrastructuur en materieel op lijn 1
(inzetbaarheid, batterijcapaciteit, rijgedrag chauffeurs, laadtijd etc.)
Monitoring door Qbuzz, terugkoppeling aan concessieverlener en
eventueel aan wegbeheerder.
 Lijn 1 volledig electrisch, project evalueren en leerpunten meenemen
in aanstaande vervanging van 142 Euro 5 EEV bussen.
 Indien een positieve BuCa van waterstof voor OV, dan per mei 2016
het indienen van een EU-call voor Waterstof door Qbuzz, met
provincie Utrecht als publieke partner.



Start up project vervanging 142 Euro 5 EEV bussen.
Eerste stap hierin is om als concessieverlener samen met vervoerder
Qbuzz te verkennen wat voor soort wagenpark er nodig en wenselijk is
om tegemoet te komen aan de vervoerkundige ontwikkelingen
(vervoersgroei) in de provincie Utrecht. Gezien de vervoersgroei is het
mogelijk wenselijk om naar een groter aandeel groter materieel te
gaan (meer geleed 18 meter en eventueel dubbelgeleed 25 meter in
plaats van standaardbussen 12m).

Q3+4 2017
 Bepalen van benodigde vervoercapaciteit per lijn(deel) en bepalen
benodigd materieel voor de periode 2019 t/m 2023.
 Technische innovaties en ontwikkelingen in de markt blijven volgen, in
samenwerking met vervoerder; inclusief verder uitwerking van de EUcall.

2018
 Scenario voor materieelvervanging opstellen: Welk deel van de 142
Euro 5 EEV bussen kan Zero Emissie worden?
 Op welke manier, hergebruik Euro 5 EEV en ombouw naar electrisch
of aanschaf nieuwe voertuigen of een mix.
 Wat te doen met overige Euro 5 EEV als een gedeelte wordt omgezet
naar electrisch. Mogelijkheden waterstof hierin definitief meenemen,
evenals , langer doorrijden met Euro 5 EEV of aanschaf Euro 6 (wel
aangetoond schoner dan Euro 5 EEV maar niet duurzaam en geen
Zero Emissie.
 Wijze van financiering verkennen, fondsen, lobby richting Rijk en EU.
 Eind 2018/2019:
 Definitieve afspraken tussen Qbuzz en Provincie over vervanging ZEbussen
 Qbuzz besteld bussen (deadline eind Q1 2019)
 Q4 2019: levering bussen, opleiding en testen; in december inzet in
nieuwe dienstregeling.

