STATENBRIEF
Onderwerp: Nota van Uitgangspunten concessies openbaar vervoer
Portefeuillehouder: Bieze
Kerntaak/plandoel: regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
Doel van deze brief: De Nota van Uitgangspunten ter bespreking voorleggen aan Provinciale Staten,
gewenste aanpassingen kunnen door GS worden meegenomen in de definitieve Nota van
Uitgangspunten die in mei ter vaststelling wordt aangeboden aan Provinciale Staten.
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:
☐

Te besluiten conform het ontwerpbesluit

☒

Over de inhoud van deze brief te overleggen

☐

De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)

Het doel van de Nota van Uitgangspunten (NvU) is om kaders te stellen voor de volgende
aanbestedingen van het openbaar vervoer in Gelderland. U stelt deze kaders vast waarna wij deze
gaan uitwerken in programma’s van eisen. De OV visie die u in mei 2014 hebt vastgesteld vormt de
bron voor de doelstellingen voor de volgende aanbesteding:
- Aansluiting op reizigersstromen en veranderende vervoersbehoeften en kwaliteitseisen van
reizigers.
- Toekomstvastheid OV door versterking van een voor reizigers en provincies betaalbaar kernnet.
- Ruimte voor nieuwe vervoersvormen/mobiliteitsdiensten.
- Verdere verduurzaming OV.
Verder dient het openbaar vervoer altijd te voldoen aan minimumeisen op het gebied van
betrouwbaarheid, veiligheid, reinheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid, comfort en begrijpelijkheid.
Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:
1. De reizigersstromen centraal stellen door de concessieindeling hierop aan te passen. Dat
houdt in dat drukke verbindingen zoveel mogelijk in één concessie komen te liggen ook als
deze provinciegrensoverschrijdend zijn. Dit betekent voor Gelderland een indeling in drie
concessies waarvan er twee provinciegrensoverschrijdend zijn.
2. Het zijn gebiedsconcessies wat betekent dat een vervoerder het alleenrecht krijgt op het
uitvoeren van OV in dat gebied.
3. Voor het spoor volgen we het principe van het visgraatmodel. Dat wil zeggen dat we daar
waar spoor en bus een samenhangend netwerk vormen kiezen voor multimodale concessies
van bus en trein.
4. We besteden openbaar vervoer aan in de concessie, dat omvat zowel lijngebonden OV als
vraagafhankelijk OV. Dat betekent dat het maatwerk buiten de concessie aangeboden kan
worden door (markt)partijen en dus ook door de concessiehouder.
5. De regie voor het systeem van OV en maatwerk wordt mogelijk gemaakt door eisen te stellen
aan open data, reisinformatie en betalingsmogelijkheden. De regiefunctie wordt niet in de
concessie aanbesteed. In de statenbrief ‘zienswijze andere mobiliteit’ gaat hier op in.
6. We zullen alle lijnen indelen in drie categorieën. Waarbij de lijnen in de A en B categorie wel
kunnen veranderen bijvoorbeeld in frequentie, maar gedurende de concessie als lijn in stand
blijven. Voor de lijnen in de C categorie mag de vervoerder vraagafhankelijk OV aanbieden
binnen de concessie. Maar dit kan ook buiten de concessie geplaatst worden waarbij ook
Inlichtingen bij: mw. M. Kassenberg, telefoonnummer (026) 359 81 98
e-mailadres: post@gelderland.nl

7.

8.

9.

10.
11.

andere partijen maatwerk kunnen aanbieden. De provincie houdt zelf regie op deze
ontwikkelingen.
We eisen dat op 1 januari 2030 alle buslijnen emissieloos rijden, dat wil zeggen dat er geen
uitstoot van schadelijke stoffen is bij de uitlaat. Bij de start van de concessie eisen we dat de A
en B lijnen van de stadsdiensten emissieloos rijden. Vanaf 2025 wordt er bovendien gebruik
gemaakt van hernieuwbare energie. Hiermee zal het openbaar vervoer in Gelderland vanaf 1
januari 2030 geen klimaatvoetafdruk meer hebben.
We stellen de concessieduur op het wettelijk maximum van 10 jaar. De vervoerder dient bij de
start als onderdeel van zijn vervoerplan en halverwege de periode een ontwikkelplan voor de
concessie in te dienen. Dit maakt substantiële wijzigingen in de concessie mogelijk,
bijvoorbeeld over de keuze van de plek van het maatwerk, waardoor we flexibel kunnen
inspelen op ontwikkelingen.
De opbrengstverantwoordelijkheid blijft bij de vervoerder liggen wat betekent dat hij
ontwikkelvrijheid krijgt binnen bepaalde kaders voor marketing, tarieven, netwerkontwikkeling,
uitvoeringskwaliteit etc. We eisen een bepaalde basiskwaliteit op het gebied van
betrouwbaarheid, veiligheid, reinheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid, comfort en
begrijpelijkheid.
De huidige exploitatiebijdrage vormt het plafond voor de aanbestedingen.
De provincies blijven zelf de financiële kaders en beleidskaders bepalen. Dat wil zeggen dat er
in de gezamenlijke concessies verschillen kunnen zijn tussen de provincies op het gebied van
bijvoorbeeld duurzaamheid en bestaan van buurtbussen zonder dat dit problemen oplevert.

Bij deze statenbrief zijn een aantal bijlagen gevoegd:
De concept Nota van Uitgangspunten
In deze nota zijn bovenstaande uitgangspunten verder uitgewerkt en toegelicht.
Het resultaat van de verkenningen
De verkenningen zijn uitgevoerd op basis van de vragen die wij in de statenbrief ‘verkenning
vraagstukken aanbestedingsronde openbaar vervoer’ (PS2017-313) in mei 2017 aan u voorgelegd
hebben. De resultaten van de verkenningen zijn de basis geweest voor de concept NvU.
De marktconsultatie
De markconsultatie heeft plaatsgevonden in het kader van de verkenningen. Er zijn een aantal
dilemma’s aan de markt voorgelegd met een verzoek om daarop te reageren. Vier van de vijf OV
bedrijven, vijf andere mobiliteitsaanbieders en één bedrijf in duurzaamheidstechnologie hebben hierop
gereageerd. Deze reacties zijn gebruikt bij het opstellen van de NvU.
De reactienota
Eind oktober is de concept NvU voor een advies/reactie aan een groot aantal partijen aangeboden. In
de daaropvolgende periode is deze ook toegelicht aan de Rocov’s en gemeenten c.q. regio’s. De
volgende partijen hebben gereageerd:
- ROCOV’s: zoals gevraagd zijn zij met een gezamenlijke reactie gekomen.
- Gelderse/Overijsselse regio’s: Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, FoodValley en Stedendriehoek
- Gemeenten: Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Haaksbergen, Scherpenzeel, Wageningen,
Zevenaar en Zwolle
- Provincies: Drenthe en Utrecht
- Vervoerders: Connexxion en Qbuzz
- Andere marktpartijen: GoodFuels en GoOV
Alle binnengekomen reacties zijn geordend in één overkoepelende Reactienota. Hierin zijn
antwoorden systematisch verwerkt en staat tevens vermeld of er op grond van de reactie een
aanpassing van de uitgangspunten heeft plaatsgevonden.
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Vervoersonderzoek OV in de drie provincies
Wij hebben 1200 inwoners van onze drie provincies een enquête voorgelegd waarin de NvU en
enkele dilemma’s zijn vertaald in begrijpelijke vragen. We hebben dit onderzoek gebruikt om te
toetsen of de concept NvU aansluit bij wat de reizigers belangrijk vinden en nodig hebben.
1. Aanleiding
December 2020 loopt de concessie Veluwe af, in 2022 de concessie Arnhem-Nijmegen en in 2025 de
concessie Achterhoek-Rivierenland. Gezien de wet personenvervoer 2000 en de Europese
aanbestedingswetgeving dienen we het openbaar vervoer aan te besteden en een concessie te
verlenen.
2. Bestaand beleid c.q. kader
In mei 2014 hebt u de OV visie vastgesteld (PS2014-248). Daarmee hebt u de richting voor de
ontwikkeling van het openbaar vervoer in Gelderland vastgesteld. De hoofdlijn uit deze visie is:
- Inspelen op de veranderende behoefte van de reizigers door:
- De ontwikkeling om van modaliteiten in mobiliteit en bereikbaarheid te denken.
- Verder ontwikkelen van de drukke OV verbindingen.
- Stimuleren van flexibel maatwerk in het algemeen en specifiek waar lijngebonden openbaar
vervoer niet veel meer gebruikt wordt.
- Ruimte creëren op juridisch, financieel, organisatorisch en mentaal gebied om deze stappen
mogelijk te maken.
De OV visie voeren we nu uit in de lopende concessies Achterhoek-Rivierenland, Veluwe en ArnhemNijmegen. Over het eerste jaar van deze uitvoering hebt u vorig jaar een brief ontvangen (PS2017213) over het tweede jaar kunt u deze zomer een brief tegemoet zien.
Voor deze eerste uitvoeringsfase zijn we gebonden aan de concessieafspraken en kunnen zaken
alleen aangepast worden voor zover we het daar samen met onze vervoerders over eens zijn en voor
zover de juridische en financiële kaders dat toestaan.
De tweede fase voor implementatie van de OV visie is daarom steeds voorzien voor de
aanbestedingsronde.
We werken met de provincies Overijssel en Flevoland al jarenlang nauw samen in het
concessiebeheer. We hebben bovendien gebieden die redelijk op elkaar lijken met enkele middelgrote
steden en veel landelijk gebied en er zijn gelijkluidende OV visies opgesteld. Dat is het fundament dat
het mogelijk maakt om ook een gezamenlijke aanbesteding te doen en zo de reizigers nog meer in het
middelpunt te zetten. Met andere provincies werken we uiteraard ook samen en dit zullen we
voortzetten.
3. Argumenten/afwegingen/risico's
Wat we neerzetten in de NvU is geen zwart-wit verhaal. Er is niet een zaligmakende indeling voor het
OV. Niet in omvang, niet in inhoud en niet in aansturing. In de mobiliteitswereld die steeds verandert
en steeds meer beïnvloed wordt door ICT, data, RO keuzes en grote demografische veranderingen
kiezen we voor een indeling die aansluit bij deze ontwikkelingen en de kansen die erin zitten concreet
maakt. Daarbij blijft het ook mogelijk om bij te sturen als negatieve effecten dat noodzakelijk maken.
Een aanbesteding brengt altijd risico’s met zich mee, financiële risico’s en juridische risico’s. Het gaat
immers om grote bedragen en langlopende contracten waardoor er grote bedrijfsbelangen spelen en
kleine misrekeningen tot grote gevolgen kunnen leiden. We proberen deze risico’s zoveel mogelijk te
beperken door een grondige voorbereiding en door zekerheid te bieden over omvang, inhoud en
structuur van de concessies naar de inschrijvers. Tegelijk bouwen we flexibiliteit in de concessies in
om mee te kunnen bewegen in de snel veranderende mobiliteitswereld.
Wij nemen het maatwerk niet op in de concessie. Wij bieden de ruimte en faciliteren anderen om
mobiliteit te organiseren in lijn met de OV visie. Natuurlijk is het erg belangrijk dat de mobiliteit als
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geheel begrijpelijk en bruikbaar blijft voor reizigers. Er is daarom regie nodig om gewenste zaken te
stimuleren en eventueel te financieren, ongewenste ontwikkelingen af te remmen en de reisinformatie,
planning- en betalingsmogelijkheden zo makkelijk mogelijk te maken. Op dit moment ontwikkelen de
provincies ieder hun visie ten aanzien van deze onderwerpen. In de statenbrief ‘zienswijze andere
mobiliteit’ die ook ter bespreking voorligt kunt u kennis nemen van de mogelijkheden waarop wij
hierop willen inzetten.
Ook voor het onderwerp duurzaamheid is er nog veel in beweging. De technieken die nu op de markt
zijn voor emissieloos busvervoer zijn nog erg duur vanwege de beperkte actieradius (batterij
elektrisch) of gebruikte technologie (waterstof) of benodigde infrastructuur (trolley). Door de
vervoerder de mogelijkheid te geven het transitiepad en de techniek te bepalen verwachten we dat we
dit budgetneutraal kunnen doen en snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen in techniek. Doordat de
levensduur van emissieloze bussen langer is en de energie goedkoper is budgetneutraliteit mogelijk.
U heeft met de motie 17M54 over emissiereductie gevraagd om mogelijkheden om het transitiepad te
versnellen. In de statenbrief ‘verduurzaming OV ‘ die ook ter bespreking voorligt kunt u een aantal
opties lezen.
4. Financiële consequenties
Elke aanbesteding leidt tot andere prijzen vanwege stijgende loonkosten, duurder materieel, langere
levensduur, toegestane ontwikkelvrijheid, aantal studenten met jaarkaart etc. Exacte gevolgen voor
provincies zijn daarom moeilijk te voorspellen.
Ons voorstel is dat de huidige exploitatiebijdrage het plafond is voor de komende aanbestedingen,
met dien verstande dat de normale indexeringen hierop van toepassing zijn. Voor onze provincie zou
dat een dat een totale bijdrage van €105 mln per jaar betekenen prijspeil 2017 (exclusief onze
bijdrage aan de Maaslijn en de lijn Arnhem-Düsseldorf), een precieze toedeling per concessie zal in
het Programma van Eisen worden gemaakt. Als dit leidt tot minder aanbod is er ruim één jaar
beschikbaar tussen gunning en start van elke concessie om dit eventueel bij te stellen.
Herverdeeleffecten tussen de provincies die kunnen ontstaan vanwege de gezamenlijke aanbesteding
voorkomen we zoveel mogelijk door onder andere aparte prijzen uit te vragen per provincie in een
gezamenlijke concessie. Over resterende effecten worden bestuurlijke afspraken gemaakt.
5. Proces
Het vaststellen van de nota van uitgangspunten is de eerste stap in de aanbestedingsronde. De Nota
van Uitgangspunten die voorligt is de tweede conceptversie die is aangepast op basis van de
besprekingen in de commissie en de reacties van gemeenten, regio’s, buurprovincies, vervoerders en
Rocov die zijn binnengekomen. Na deze bespreekronde zullen wij de definitieve versie van de NvU ter
vaststelling aan u voorleggen. Deze NvU geldt voor heel Gelderland, hij wordt echter in de volgende
processtap alleen uitgewerkt in een programma van eisen voor de concessie IJssel-Vecht (het
Gelderse deel hierin is grotendeels de huidige Veluwe concessie). Deze concessie dient september
(deel van Overijssel), december 2020 (deel van Gelderland), dec 2022 (deel van Flevoland) te rijden.
De andere concessies, Rijn-Waal en Berkel-Dinkel volgen respectievelijk in dec 2022 en dec 2025. De
NvU kan voorafgaand aan deze volgende concessies door uw Staten aangepast worden. Het
programma van eisen voor de concessie IJssel-Vecht leggen wij na de zomer ter bespreking aan u
voor. In het tijdschema kunt u de stappen in het aanbestedingsproces zien voor deze concessie.
Activiteit

Wie (prov. Gelderland)

Wanneer



Vrijgeven Reactienota en NvU voor bespreking in commissie

GS

20 februari.



Bespreking NvU in commissievergadering

Commissie

28 maart

Aanpassingen en wensen duidelijk


Vrijgeven definitieve NvU

GS

17 of 24 april



Bespreking definitieve NvU

Commissie

16 mei



vaststelling definitieve NvU

PS

30 mei
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Vaststelling ontwerp PvE

GS

aug (na zomerreces)



Bespreking ontwerp PvE, wensen en bedenkingen

Commissie

medio september



Einde adviesperiode ontwerp PvE

ROCOV’s, gemeenten, e.d.

begin oktober



Vaststelling Reactienota en definitief PvE

GS

eind november



Vaststelling Bestek en Start aanbesteding

GS

eind november



Sluiting inschrijvingsperiode

Vervoerders

eind maart 2019



Gunning van concessie IJssel-Vecht

GS

eerste helft juli 2019



Bezwaartermijn

-

Eind aug 2019



Implementatieperiode IJssel-Vecht

Vervoerders

sept/dec 2020



Vaststellen mogelijke herijking NvU voor Rijn-Waal

PS

Januari 2021

Een niet gelijkluidend of niet tijdig besluit van de drie provincies kan tot gevolg hebben dat een
gezamenlijke aanbesteding niet haalbaar blijkt. Dat is zeker het geval bij:
- Wijziging in de inhoud van de concessie
- Wijzigingen in opbrengstverantwoordelijkheid
- Wijziging van de omvang (grenzen) van de concessies
- Wijziging van de planning naar de aanbesteding IJssel-Vecht toe.
Als na de eerste bespreking in de commissies de indruk bestaan dat dit aan de orde komt dan zal GS
een terugvaloptie opnemen in de definitieve NvU. Het tijdschema verandert daarbij overigens niet voor
Gelderland!
Arnhem, 21 februari 2018 - 2017-005296
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje
- Commissaris van de Koning
M.M. Rajkowski-Vijfschagt - plv. secretaris

Bijlagen:
☒
Notitie concept Nota van Uitgangspunten
☒
Het resultaat van de verkenningen
☒
Verslag marktconsultatie
☒
De reactienota
☒
Enquête reizigers
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