
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 24-6-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP Bestuursakkoord zero-emissie busvervoer 

 
 
Geachte leden van de commissie MME,  
 
 
Afgelopen commissievergadering kreeg ik van de GroenLinks-fractie onderstaande vragen over het 
bestuursakkoord zero-emissie busvervoer. Na beantwoording heeft u mij gevraagd de antwoorden ook nog een 
keer in een memo na te zenden, om het nog eens na te lezen. Bij deze stuur ik u de gevraagde informatie.  
 
 
Gestelde vragen GroenLinks-fractie over Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer 

De provincie heeft zich onlangs samen met de andere provincie er aan gecommitteerd dat over 9 jaar alle nieuwe 
OV-bussen en 5 jaar later alle OV-bussen emissievrij zijn. De realisatie hiervan betekent dat zowel het hele 
bussenpark (in beide concessies) moet worden vervangen maar ook dat de  benodigde energie-infrastructuur 
(denk aan het elektriciteitsnet of eventuele waterstofproductiefaciliteiten en tankstations) moet worden 
opgebouwd. 
 
Om de kosten en risico´s van deze transitie beheersbaar te houden, is in de ogen van GroenLinks een 
stapsgewijze aanpak noodzakelijk waarbij natuurlijke momenten worden benut om het park van elektrische of 
waterstofbussen en bijbehorende infrastructuur stap voor stap uit te bouwen. Dit kan bedrijven en 
kennisinstellingen in onze regio de kans geven om al vroegtijdig de benodigde kennis en ervaring op te bouwen 
en daarmee een voorsprong te ontwikkelen op concurrenten elders, met alle economische kansen van dien (in 
binnen- en buitenland), passend bij het speerpunt 'groene economie' van de EBU en de Topregio.  
 
In dit kader heeft GroenLinks de volgende vragen: 

1. Wordt of is er door de provincie Utrecht al een stappenplan opgesteld om helder te krijgen wat er 
wanneer nodig is om de afspraken uit het bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer na te komen? 

2. De eerstvolgende kansen om bij te dragen aan de realisatie van deze ambitie zijn de voorgenomen 
uitbreiding van het bussenpark in de BRU-concessie in 2017 met ca. 10 bussen en de vervanging van 
alle EEV-bussen in deze concessie in 2019. Is er al helderheid over hoe deze kansen benut kunnen 
worden in het licht van de ambitie uit het bestuursakkoord. 

3. Welke kansen biedt dit bestuursakkoord voor de regio Utrecht, in het bijzonder voor het speerpunt 
'groene economie' en wat is er voor nodig om deze te benutten? 

 
 
Bestuursakkoord zero-emissie busvervoer in de provincie Utrecht 

De eerste prioriteit van vervoerders is het vervoeren van reizigers op een betrouwbare, comfortabele, snelle en 
kosteneffectieve manier. De transitie naar Zero Emissie OV zorgt op dit moment nog voor meerkosten in de OV-
exploitatie. Die meerkosten bestaan onder andere uit de meerprijs van busmaterieel, minder efficiënte 
dienstenroosters en de extra kosten van de laadinfrastructuur. De bijdrage van de provincie Utrecht aan de 
exploitatiekosten van het OV liggen meerjarig vast. Het is onwenselijk dat de introductie van Zero Emissie OV ten 
koste gaat van het OV-voorzieningenniveau. De transitie naar Zero Emissie OV zal dan ook deels uit andere 
middelen gefinancierd moeten worden dan de gelden die beschikbaar zijn voor de exploitatie van het OV.  
 
Begin 2016 hebben provincie en gemeente Utrecht gezamenlijk een brief naar de Staatsecretaris gestuurd voor 
aanvullende financiële middelen. Hiervoor zijn in een werkgroep van gemeente, provincie en vervoerder concrete 
plannen uitgewerkt om 2 stadslijnen om te zetten naar Zero Emissie. Tot nu toe is dit verzoek vanuit Utrecht 
onbeantwoord gebleven door het Rijk. 
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Wel is de ambitie naar Zero Emissie OV recent bekrachtigd in het bestuursakkoord ‘Zero Emissie Regionaal 
Openbaar Vervoer Per Bus’. Zoals u weet is een vergelijkbare ambitie ook al opgenomen coalitieakkoord van de 
provincie Utrecht ‘in verbinding’. We zijn van mening dat een dergelijke transitie alleen stapsgewijs kan 
plaatsvinden. Een ‘big bang’ naar Zero Emissie per 2023 wanneer beide OV-concessies aflopen brengt zowel 
technische, financiële als vervoerkundige risico’s met zich mee. Daarom moeten we nu al ervaring en kennis 
opdoen om de transitie in gang te zetten. De kansen daarvoor komen bijvoorbeeld in 2017 bij uitbreiding van de 
U-OV vloot, maar ook bij de wat grootschaligere vervanging van 144 Euro 5 EEV bussen per eind 2019. Het 
daarop volgende moment is het einde van beide OV-concessies per eind 2023.  
 
De provincie heeft samen met een adviesbureau ook een seminar georganiseerd over OV-laadinfrastructuur in de 
stad. Bij deze bijeenkomst waren vervoerders, concessieverleners, wegbeheerders, busbouwers en leveranciers 
van laadinfrastructuur aanwezig. Hier is de nodige kennis opgedaan, zijn ervaringen gedeeld en dilemma’s en 
oplossingsrichtingen besproken. Dit bleek een nuttige bijeenkomst waar de provincie Utrecht graag een vervolg 
aan geeft.  
 
U stelt terecht dat er kansen gaan komen om de transitie naar Zero Emissie OV voort te zetten. Ook de afgelopen 
periode zijn er al kansen aangegrepen door provincie en vervoerder in de transitie naar duurzaam/Zero Emissie 
OV: 
 Met rijhulpsystemen jan-feb 2016 ruim 45.000 liter brandstof en 120.000 kg CO2 bespaard (10% besparing, 

UOV-concessie) 
 De UOV-vloot rijdt per 1 mei 2016 volledig op schone synthetische diesel, minder uitstoot, minder geluid, 

minder verbruik (+/- 350 bussen) 
 Syntus-concessie naar Euro VI materieel, 2 elektrische stadsbussen Amersfoort en elektrische buurtbussen 
 3 elektrische bussen op stadslijn 2, inzetbaarheid van 40% in 2014 naar ruim boven de 90% in 2016 
 Groene stroom op de tram, buslijn 2 en de Uithoflijn in 2018 
 
U stelt terecht dat de uitbreiding van de UOV busvloot per 2017 ook een kans is om de transitie voort te zetten. 
Na uitblijven van Rijksfinanciering heeft de werkgroep provincie, gemeente Utrecht en vervoerder Qbuzz de 
businesscase bijgesteld om stadslijn 1 per 2017 om te vormen naar een volledige elektrische exploitatie. 
Uitgangspunt daarbij is dat de uitwerking niet ten koste mag gaan van het OV-voorzieningenniveau en de 
dienstregeling van het OV. Dankzij extra bijdragen van zowel gemeente, vervoerder als provincie ziet het er op dit 
moment naar uit dat de stuurgroep (provincie-gemeente Utrecht-vervoerder Qbuzz) op 29 juni positief gaat 
besluiten over deze stap. Op de financiele bijdragen van zowel provincie als vervoerder zit nog wel een 
voorbehoud maar de verwachting op dit moment is dat dit op 29 juni niet meer het geval is. 
 
Het bestuursakkoord heeft tot nu toe voor Utrecht nog geen concrete resultaten opgeleverd. Het nut van het 
bestuursakkoord is wel dat concessie verlenende overheden in Nederland duidelijk het signaal richting markt 
(busbouwers, vervoerders, leveranciers laadinfra, netbeheerders, energiemaatschappijen) geven dat dit de 
gekozen richting is.  
 


