Notitie met uitgangspunten

voor de inkoop van Vervoer

Project Basismobiliteit

Inleiding
De gemeenten in de regio Foodvalley zijn bezig met het opzetten van het regiemodel waarmee het
huidige doelgroepenvervoer in de toekomst georganiseerd gaat worden. Centraal staan een aantal
belangrijke ontwikkelingen voor gemeenten vooral ingegeven door de decentralisaties en daarmee
gepaard gaande financiële opgave. Gemeenten hebben meer aandacht voor zelfredzaamheid (fiets,
lopen, toegankelijk openbaar vervoer) en een bijdrage vanuit de samenleving (vrijwilligersvervoer,
nabuurschap) om te voorzien in de mobiliteitsbehoefte. Gemeenten onderschrijven dat voor maatwerk
voor de cliënt verdere integratie tussen vervoersvormen noodzakelijk is en dat er meer oog moet zijn
voor kansen en belang van verdere integratie tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer (OV).
Tenslotte zijn gemeenten zich bewust dat de gevolgen van ontwikkelingen nog ongewis zijn en dat dit
vraagt om flexibiliteit.
Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de klant en een hogere efficiency in de
uitvoering is gekozen voor een organisatiemodel met daarin een scheiding tussen regie op de
vervoersvormen (regiecentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit organisatiemodel heet het
regiemodel. Daartoe is middels een openbare aanbesteding een partij gecontracteerd voor het uitvoeren
van de regiecentrale. Deze centrale is verantwoordelijk voor de ritaanname en planning van alle
vervoersvormen en heeft als doel om het vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Gemeenten
blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aanmerking
komt voor bijvoorbeeld het Wmo-vervoer en onder welke voorwaarden. Met deze keuzes dragen de
regiogemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer.
Met de contractering van Transvision als regiecentrale komt er een objectieve partij die de vervoersvraag
van verschillende reizigersgroepen gaat aannemen, reizigers gaat adviseren, ritten gaat plannen en
ritopdrachten gaat wegzetten bij vervoerders. Deze vervoerders moeten in het tweede/derde kwartaal
2016 middels een aanbesteding door de regio worden gecontracteerd. Deze inkoop moet de komende
maanden uitgewerkt worden. In de ambtelijke projectgroep zijn de hoofdkeuzes ten aanzien van de
inkoop vervoer besproken. Deze hoofdkeuzes zijn uitgewerkt in uitgangspunten voor de inkoop van het
vervoer. In deze notitie met uitgangspunten zetten we de belangrijkste uitgangspunten voor de inkoop
van het vervoer op een rij. Deze notitie wordt behandeld in de stuurgroep en zal na akkoord de basis
vormen voor de verdere uitwerking van het bestek. Hierbij zal ook Transvision als aankomende
regiecentrale betrokken worden.
Voor de uitgangspunten in deze nota is waar mogelijk en relevant rekening gehouden met:
- Gemaakte keuzes in de eerdere nota van uitgangspunten
- Keuzes gemaakt in het bestek regiecentrale
- Aandachtspunten vanuit reizigersvertegenwoordiging.
We onderscheiden in deze nota de volgende onderwerpen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Keuze voor de inkoopprocedure
Keuze vervoer voor reizigersgroepen en looptijd contracten
Vergoeding van vervoerders
Wijze van contractering van vervoerders
Voertuig- en chauffeurinzet
Duurzaamheid
Social return
Gunning

Door de wijze van vergoeding en contractering van vervoerders in het regiemodel is een groot deel van
de kenmerken van de productformules van het vervoer met bijhorende spelregels voor de klant geen
onderdeel meer van de inkoop van het vervoer. Zie hiervoor ook de uitwerking van de vergoeding van
vervoerders.
Met de systeemkenmerken worden alle kenmerken / spelregels van de vervoerproducten (zowel
vraagafhankelijk als routevervoer) bedoeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de reismogelijkheden,
spelregels rondom de planning van ritten, openingstijden en tarieven. Omdat de gecontracteerde
vervoerders in het nieuwe systeem vergoed worden op basis van beschikbaarheid in de vorm van een
uurtarief hebben wijzigingen in de systeemkenmerken geen directe gevolgen op de bedrijfsvoering van
de vervoerders. Hierdoor zijn de systeemkenmerken geen onderdeel van het bestek vervoer en kunnen
deze ook tijdens de looptijd van contracten wijzigen. Er volgt een separaat traject waarin de
systeemkenmerken voor de start op 1-1-2017 in afstemming met onder andere
reizigersvertegenwoordiging bepaald worden. Hiervoor is het startpunt dat de huidige systeemkenmerken
bij de start zoveel mogelijk gelijk blijven.
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1. Keuze voor inkoopprocedure
We kiezen voor een Europese openbare aanbesteding om vervoerders te contracteren. We kiezen
hiervoor om de volgende redenen:
• De verwachte omvang van het te contracteren vervoer ligt boven het vastgestelde
drempelbedrag;
• We willen alle vervoerders die voldoen aan de nog te bepalen selectie-eisen gelijke kansen
bieden;
• We voorzien meerdere vervoerders te contracteren en streven daarom naar een ruim aantal
inschrijvers. Voorselectie is daarom niet aan de orde.
De regio Foodvalley treedt op als aanbestedende dienst namens de deelnemende gemeenten. In de
aanbesteding van de regiecentrale is uitgegaan van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente
Ede.

2. Keuze vervoer voor reizigersgroepen en looptijd contracten
Een belangrijke vraag voor de vervoerinkoop is: voor welke reizigersgroepen gaan we nu vervoer
inkopen? Dit is van belang in verband met de in te kopen capaciteit.
Vanaf de start op 1-1-2017 is voorzien het Wmo-vervoer en vraagafhankelijk vervoer voor de OV-reiziger
voor alle gemeenten. Ook voert de regiecentrale vanaf de start ook regie over het leerlingenvervoer
(routevervoer) van de gemeente Wageningen. Daarnaast is het uitgangspunt dat de regiecentrale vanaf
de zomer 2017 ook de regie over het leerlingenvervoer van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk,
Scherpenzeel en Renswoude gaat voeren. De instroom van het leerlingenvervoer van Rhenen en
Veenendaal is voorzien in de zomer van 2018.
We constateren het volgende:
- Op verschillende momenten stromen verschillende vervoervormen in.
- Instroom van een deel van het leerlingenvervoer is 7 maanden na de start voorzien.
- Voor het instromen van leerlingenvervoer is het logischer en praktischer is om contracten in de
zomer af te laten lopen omdat er dan geen contractwisselingen zijn gedurende het schooljaar.
- Te veel onduidelijkheid rondom volumes kan juridische problemen opleveren en onnodige
flexibiliteit in het contract kan kostenverhogend werken.

Belangrijke uitgangspunten zijn:
- We kopen nu vervoer in voor de reizigersgroepen Wmo en OV voor alle gemeenten. Voor deze
reizigersgroepen is voldoende zicht op de data en vervoerpatronen om gericht capaciteit te
bepalen en in te kopen.
- In dezelfde inkoopronde contracteren we ook het vervoer voor leerlingen vanuit Wageningen
(start 1-1-2017) en het vervoer voor leerlingen van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk,
Scherpenzeel en Renswoude dat 7 maanden na de start instroomt (per 1-8-2017). Ook voor
deze vervoerstromen is voldoende zicht en zekerheid om gericht capaciteit te bepalen en in te
kopen.
- Uitgangspunt voor de inkoop van vervoer is dat voertuigen en chauffeurs voor zover mogelijk op
termijn ook voor nieuwe reizigersgroepen ingezet kunnen worden.
- We bouwen mogelijkheden in om meer capaciteit op te roepen bij vervoerders voor ingroei van
nog onbekende vervoerstromen. Omdat nog onvoldoende zicht is op de vervoerpatronen moet er
op termijn rekening gehouden worden met mogelijk een nieuwe inkoopronde.
- We gaan uit van een looptijd voor de vaste periode van 36 maanden van 1-1-2017 tot 1-1-2020.
Met een vaste contracttermijn van 3 jaar blijven er mogelijkheden bestaan voor de realisatie van
duurzaamheid. Daarnaast willen we flexibele mogelijkheden om vier maal te kunnen verlengen
met maximaal 1 jaar.
- Voor eventueel instromend vervoer hanteren we de volgende handelwijze
o Eerst bekijken we de mogelijkheid om het vervoer binnen de bestaande gecontracteerde
capaciteit bij vervoerders uit te voeren;
o Indien bovenstaande niet meer mogelijk is bekijken we de mogelijkheid om bij de reeds
gecontracteerde vervoerders aanvullende capaciteit af te nemen;
o Indien bovenstaande niet meer mogelijk is of tarieven niet aantrekkelijk genoeg zijn
organiseren we een nieuwe inkoopronde om de benodigde capaciteit bij vervoerders te
contracteren.
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3. Vergoeding van vervoerders
Hoe is net nu?
In de huidige situatie is de vervoerder verantwoordelijk voor de planning en het rijden. Hij ontvangt een
vergoeding per zone. Er ligt hierdoor een prikkel voor hem om zo efficiënt mogelijk te plannen; dat wil
zeggen zo veel mogelijk ritten uitvoeren met zo weinig mogelijk capaciteit oftewel kosten.
Hoe moet het straks worden?
Binnen het regiemodel worden taken herverdeeld. De planning gaat weg bij de vervoerder en wordt
ondergebracht bij de regiecentrale. De vervoerder levert een auto en een chauffeur, die onder regie van
de regiecentrale rijdt. Er is dan ook sprake van een herverdeling van kosten. Voor de nieuwe situatie
moet bekeken worden welke vergoedingssystematiek passend is bij de taak die de partij uitvoert en die
recht doet aan de kostenstructuur van een onderneming. De vergoeding en eventuele bonussen moeten
eveneens een juiste prikkel bieden om het gewenste gedrag te stimuleren en/of ongewenst gedrag tegen
te gaan.
Basisvergoeding aan vervoerder
De vervoerder heeft in het regiemodel geen grip meer op de planning en ook niet meer op de efficiency.
Het kan zijn dat een auto van vervoerder A in een uur meerdere ritten uitvoert met een hoge
combinatiegraad en dat vervoerder B in een uur weinig ritten uitvoert met een lage bezetting. Het ligt
daarom niet voor de hand de huidige vergoedingssystematiek of een variant hierop die gerelateerd is aan
volume te hanteren.
Het ligt meer voor de hand een vergoeding te hanteren die recht doet aan de kosten van een vervoerder.
Deze kosten bestaan grotendeels uit chauffeurskosten (circa 65%) en in mindere mate uit
voertuigkosten. Beide kostencomponenten zijn grotendeels vaste kosten. Daarom is een vergoeding per
uur een passende vergoeding.
Deze vergoeding kan aangevuld worden met een variabele vergoeding die afhankelijk is van het aantal
gereden kilometers. Op die manier worden door die vergoeding de variabele voertuigkosten gedekt.
Belangrijke uitgangspunt
- We kiezen voor een uniform toepasbare vergoeding aan de vervoerder op basis van
beschikbaarheid. Dit betekent een vergoeding op basis van het aantal uren dat een voertuig en
chauffeur wordt ingeroosterd.
- Naast de vergoeding voor beschikbaarheid vergoeden we vervoerders voor alle gereden
kilometers in opdracht van de regiecentrale (binnen dienst) tegen een voor alle vervoerders
uniforme vergoeding per kilometer. Dit tarief per kilometer wordt door de regio bij de
aanbesteding vastgesteld op basis van een realistische kostprijs voor de variabele kosten.

4. Wijze van contractering van vervoerders
Uitwerking basepointsystematiek
Voor de inzet van de basisvoertuigen wordt gewerkt met een aantal basepoints verspreid over het
vervoergebied waarmee de totale benodigde capaciteit aan voertuigen wordt verdeeld in kleinere delen.
Per basepoint bepaalt de regiecentrale het maximaal aantal voertuigen per voertuigtype in een
inzetrooster. Dit aantal wordt ingekocht. De gecontracteerde vervoerder dient de geplande capaciteit op
de gevraagde momenten beschikbaar te hebben. Dit betekent dat de chauffeur zich bij aanvang van de
dienst moet melden binnen het gebied van het gewenste basepoint (straal van bijvoorbeeld 1 km). Hij
hoeft zich niet fysiek te melden op deze locatie.
De regiecentrale zet de geplande voertuigen zo efficiënt mogelijk in. Voertuigen zijn tijdens de dienst niet
exclusief aan een basepoint gekoppeld, maar kunnen onbeperkt door het hele vervoergebied worden
ingezet. Een basepoint is dus niet voor iedere rit de uitvalsbasis voor een taxi, maar geldt enkel voor
begin en einde van een dienst. Voorbeeld: Dit betekent dat een voertuig dat is gekoppeld aan basepoint
Ede gedurende de dienst door de hele regio kan rijden. Een vervoerder heeft geen direct contact met het
voertuig en kan deze niet inzetten voor ander vervoer. Slechts in overleg met de regiecentrale kan het
voertuig vroegtijdig terugkeren naar ‘huis’.
De regiecentrale maakt per basepoint iedere twee weken voorafgaand aan de start van een nieuwe
roosterperiode van vier weken een forecast/rooster en verstrekt dit aan de opdrachtnemer(s). In dit
perioderooster wordt per basepoint per dag van de week, per tijdvak (op het halve of hele uur)
aangegeven welke voertuigcapaciteit nodig is met onderscheid naar voertuigtypen. Het perioderooster

Notitie Uitgangspunten Inkoop Vervoer

4

geldt als eerste basis voor de bestelling van voertuigcapaciteit bij de opdrachtnemer(s), maar kan voor
de daadwerkelijke inzetdag nog worden gewijzigd. Hiervoor worden ook financiële afspraken opgesteld.
Verdelen vervoervolume
Belangrijk uitgangspunt is dat er meerdere vervoerders worden ingezet voor de uitvoering van het
vervoer. Naast de kansen voor marktpartijen wordt ook rekening gehouden met de beheersbaarheid van
het totale model in de aansturing. Verdeling van het totale vervoervolume kan plaatsvinden via meerdere
basepoints. Er kan voor het basisvolume maar één vervoerder per basepoint gecontracteerd worden.
Waarom is hieronder uitgelegd.
In de onderstaande figuur is schematisch weergegeven een twaalftal voertuigen (horizontale balken)
ingeroosterd voor verschillende diensten (uren aangegeven op de horizontale as). Wanneer als voorbeeld
vier verschillende vervoerders voor eenzelfde basepoint gecontracteerd worden weet een vervoerder op
het moment van inschrijven op de aanbesteding niet welke voertuigen hij mag gaan leveren. Dit kan
bijvoorbeeld voertuig 1, 2 en 3 zijn (oranje balken) of bijvoorbeeld voertuig 10, 11 en 12 (blauwe
balken). Dit is echter voor de rendabiliteit en de uurprijs van een voertuig erg belangrijk omdat de
voertuigen in de oranje balken veel meer uren worden ingezet op de weg dan de voertuigen in de blauwe
balken. Wanneer een vervoerder bij inschrijven weet dat wanneer hij een basepoint wint hij alle
voertuigen (in het voorbeeld dus alle 12 voertuigen) mag/moet leveren heeft hij deze onzekerheid niet.
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Basis volume en flexibel volume
We maken onderscheid naar basis vervoervolume en vervoervolume dat meer flexibele inzetbaar en
uitbreidbaar is. In de onderstaande tabel zijn verschillende mogelijkheden weergegeven. In de eerste
kolom is de basiscontractering weergegeven. Hiermee kan de opdrachtgever zichzelf (en de vervoerder)
zekerheid geven dat de basiscapaciteit beschikbaar is en ingezet kan worden.
In de flexibele contractering zijn twee vormen van flexibel vervoervolume weergegeven. De eerste
mogelijkheid voor flexibiliteit in vervoervolume is door dit af te nemen bij de basiscontractant die dit
zonder verplichting tegen hetzelfde tarief kan leveren. Een tweede mogelijkheid is door raamcontracten
af te sluiten met meerdere vervoerders die op afroep extra vervoercapaciteit kunnen leveren.

Hoe

Basiscontractering
Basis contractanten

Flexibele contractering
Uitbreiding via basis
Raamcontractering
contractanten

Werking

Vaste inzet

Voorstel voor afname
aangeboden extra
capaciteit

Type
contractering
Tarief
Leveringsver
plichting
Inzetgarantie

Vast

Vast

Voorstel voor afname
aangeboden extra
capaciteit bij goedkoopste
partij
Raamovereen-komsten

Inschrijftarief
Ja

Inschrijftarief
Nee

Afgegeven uurtarief
Nee

X-aantal uren per week per
voertuig
Via inzetrooster

Geen

Geen

Ad-hoc of structureel via
inzetrooster

Ad-hoc of structureel via
inzetrooster

Leveringster
mijn

Aantal te contracteren vervoerders
Om te kunnen bepalen hoeveel vervoerders we willen contracteren moet eerst vastgesteld worden welk
doel de opdrachtgever met de inkoop wil realiseren. We zien hier een aantal mogelijkheden:
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-

zo mkb-vriendelijk mogelijk
zo veel mogelijk flexibiliteit in het contract
besparing in de kosten voor vervoer

Uitgangspunt is dat vervoer voor de scherpste prijs wordt ingekocht binnen de randvoorwaarden van
kansen voor MKB en flexibiliteit in het contract. Door de regio worden alle punten belangrijk gevonden.
Daarom zal bij het contracteren van meerdere vervoerders rekening gehouden moeten worden met alle
(soms tegenstrijdige) punten.
Met de contractering per basepoint kunnen vervoerders inschrijven op al het vervoer maar ook slechts
een deel. Daarbij wordt het vervoer per basepoint aan de beste inschrijver gegund. Daarmee zijn er
kansen, ook voor kleinere partijen om zelfstandig in te schrijven op de aanbesteding. Echter, om als
opdrachtgever ook zeker te zijn dat er straks meerdere vervoerders gaan rijden dient vooraf bij de
aanbesteding bepaald te worden op welke wijze en in welke mate er bewust wordt gestuurd op het
contracteren van meerdere vervoerders. Bijvoorbeeld door een maximum te stellen aan de omvang van
vervoer die 1 partij gegund kan krijgen. Hierbij is het echter wel belangrijk te beseffen dat met sturen op
meerdere vervoerders, de kans bestaat dat we bewust vervoer niet gunnen aan een partij die voor een
basepoint de goedkoopste inschrijving heeft gedaan maar kiezen voor de nummer twee.

Belangrijke uitgangspunten
- We kiezen ervoor om het vervoer te verdelen aan de hand van basepoints en contracteren één
vervoerder per basepoint. Hiermee creëren we mogelijkheden, ook voor kleinere vervoerders, om
zelfstandig in te schrijven op een deel van het vervoer.
- We sturen bewust op het contracteren van meerdere vervoerders maar wel in balans met de
ambities op het vlak van kostenreductie en duurzaamheid. Voor het contracteren van nieuwe
vervoerders willen we daarom sturen op contracteren van minimaal twee verschillende partijen
maar mogelijk ook meer.
- We creëren mogelijkheden in de contractering om zowel bij de basiscontractanten flexibele
capaciteit af te nemen als ook meerdere partijen los te contracteren voor de mogelijkheid om op
termijn flexibele capaciteit af te nemen.

5. Voertuig- en chauffeursinzet
Met het contracteren van vervoerders kopen we in feite voertuigen en chauffeurs op beschikbaarheid in.
De volgende typen voertuigen zijn in ieder geval nodig:
- Rolstoelvoertuig
- Taxipersonenauto
- Taxibus
Voor de eisen die we stellen aan de voertuigen en chauffeurs is het volgende van belang:
Type voertuig
- Voor leerlingenvervoer worden op dit moment veelal andere voertuigen (8-persoons busjes)
ingezet dan voor regiotaxi (rolstoelbus of personenauto).
- Het is niet zomaar gewenst een eenvoudige 8-persoonsbus in te zetten voor Wmo-vervoer.
- De aanschafkosten voor een rolstoelbus zijn substantieel hoger dan de kosten voor een 8persoons taxibus.
Inzetduur
- Rolstoelvoertuigen en vergelijkbare taxibussen zijn beter multi-inzetbaar voor meerdere
reizigersgroepen en kunnen daardoor een groot deel van de dag worden ingezet.
- De eenvoudige 8-persoons taxibussen zullen mogelijk slechts een deel van de dag (in twee
blokken / pieken) worden ingezet.
Chauffeur
- Voor de uitvoering van ritten in het Wmo-vervoer worden doorgaans taxichauffeurs ingezet met
een standaard chauffeurskaart taxi die in principe voor alle reizigersgroepen kunnen rijden.
- Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer worden vaak chauffeurs ingezet met een beperkte
chauffeurskaart taxi.

Belangrijke uitgangspunten:
- Waar mogelijk en zinvol zetten we zoveel mogelijk multi-inzetbare chauffeurs en voertuigen in
zodat maximaal invulling gegeven kan worden aan de bundeling van verschillende
reizigersgroepen binnen de randvoorwaarden die gemeenten stellen.
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-

-

Voor het piekvervoer (voornamelijk leerlingenvervoer) contracteren we goedkopere taxibussen
met chauffeurs waaraan alleen de noodzakelijk eisen worden gesteld. Hiermee voorkomen we
onnodige extra kosten en stellen we geen onnodige eisen aan de opleiding van chauffeurs.
Voor het bepalen van de meest optimale mix aan voertuigtypen vragen we de regiecentrale
scenario’s door te rekenen.

6. Duurzaamheid
Duurzaamheid binnen vervoer krijgt al invulling op verschillende niveaus in het vervoersysteem. Met de
keuze voor een integraal vervoersysteem zetten we sterk in op de volgende aspecten van duurzaamheid:
- Zoveel mogelijk reizigers gebruik laten maken van het reguliere OV of ander vervoer. Hiermee
voorkomen we onnodige verplaatsingen met een taxivoertuig.
- Zo efficiënt mogelijk kunnen plannen van het vervoer, bijvoorbeeld door aanpassing van de
systeemkenmerken en/of combinaties tussen vervoervormen. Hierdoor kunnen we het vervoer
met minder voertuigen uitvoeren en verminderen we het aantal onbeladen kilometers.
Uiteindelijk zijn er altijd voertuigen nodig voor het uitvoeren van de noodzakelijke ritten. Bij het inkopen
van vervoer kunnen verschillende eisen worden gesteld aan de mate van duurzaamheid van de
voertuigen.
Het algemeen beeld is dat er in de taxibranche:
- Vanuit Europese wetgeving worden er al strenge eisen ten aanzien van duurzaamheid van
voertuigen gesteld. Zo dienen bijvoorbeeld alle nieuw aan te schaffen voertuigen met
dieseltechniek te voldoen aan de euro 6-norm.
- Steeds meer taxi’s (ook minibusjes) rijden op aardgas.
- Het aantal elektrische en hybride taxi’s is nog beperkt.
- De elektrische variant minibusje is (nog) niet af-fabriek leverbaar.
Aan de inzet van taxivoertuigen op alternatieve brandstoffen zijn kosten verbonden.
De aanschaf van voertuigen kan duurder uitpakken. Daarnaast zijn er mogelijke logistieke consequenties,
bijvoorbeeld doordat een taxi moet omrijden voor een specifiek vulpunt of een lagere actieradius. De
brandstofkosten maken circa 9% uit van de kosten. Deze (meer)kosten moeten opwegen tegen de baten
wil de inzet van milieuvriendelijkere voertuigen kostenneutraal kunnen gebeuren. De brandstofkosten
van aardgas liggen bijvoorbeeld ca € 0,40 lager dan bij diesel. Daarnaast zijn er diverse
subsidieregelingen. Uit onderzoek blijkt dat verduurzaming mogelijk is tegen gelijkblijvende kosten op
voorwaarde dat aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij aan de omvang van de
voertuigvloot, de mate van inzet, de beschikbare infrastructuur en vooral ook de contracttermijn. We
constateren echter dat bij de voorziene inkoop van vervoer niet volledig voldaan wordt aan de
randvoorwaarden. Zo kan de omvang van de voertuigaantallen per vervoerder beperkt zijn en is slechts
een vaste contracttermijn van drie jaar voorzien wat te kort is om noodzakelijke investeringen af te
kunnen schrijven.
De opdrachtgever kan eisen opnemen als het gaat om de milieubelasting van voertuigen. Het verplichten
tot inzetten van nieuw schoon materieel heeft als nadeel dat het inschrijvende partijen verplicht tot
aanschaf van nieuw materieel en tot versneld afschrijven oud materieel: het kan daarmee de kosten
opdrijven. Een alternatief is om de inzet van schone voertuigen als een gunningcriterium op te nemen.
Bedenk dat in dat geval de kans bestaat dat de opdracht niet aan de goedkoopste inschrijver wordt
gegund.

Belangrijk uitgangspunt:

-

We willen als regio invulling geven aan de opgave ten aanzien van duurzaamheid binnen het
vervoer. Hiervoor nemen we duurzaamheid op als gunningscriterium met voldoende gewicht om
recht te doen aan de ambitie ten aanzien van duurzaamheid.

-

We zijn bewust van de beperkende randvoorwaarden voor de realisatie van duurzaamheid in de
voorziene contracten maar proberen zoveel mogelijk duurzaamheid te realiseren binnen de
mogelijkheden en budgetten die er zijn.
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7. Social return
De regio Foodvalley heeft als doelstelling mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt
duurzaam aan het werk te krijgen. Ook binnen de uitvoering van het sociaal vervoer zijn mogelijkheden
voor de inzet deze doelgroep. De te contracteren vervoerders spelen hierin een belangrijke rol,
bijvoorbeeld bij het werven van (nieuw) personeel voor de uitvoering van het vervoer. Hiervoor dient in
het programma van eisen opgenomen te worden wat de opdrachtgever van de vervoerders vraagt. Hierin
volgen we het inkoopbeleid van de gemeente Ede.
Belangrijke uitgangspunten:
- Onder social return wordt voor deze opdracht verstaan dat de opdrachtnemer een bijdrage levert
aan het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep. Dat hoeft niet per definitie te zijn in de
directe uitvoering van het vervoer.
- Opdrachtnemer is verplicht minimaal 5% van de opdrachtsom te besteden aan inzet ten behoeve
van de doelgroep. Deze eis stellen we alleen aan vervoerders die minimaal een X aantal
voertuigen gaat leveren.

8. Gunning
Met de keuze voor het regiemodel kiezen we ervoor de risico’s op het vlak van planning weg te halen bij
de vervoerders. Tevens willen we het mogelijk maken ook voor kleinere vervoerders zelfstandig in te
schijven (op een deel van) het vervoer. Hiermee hopen we bij te dragen aan een gezondere dynamiek en
gezondere concurrentie in de vervoermarkt.
Omdat de vervoerders in de nieuwe situatie beperkt zijn tot het uitvoeren van ritten is het
onderscheidend vermogen van inschrijvers beperkt. Met de eisen die gesteld worden in PVE en de
inschrijvingsleidraad aan de inschrijvers wordt namelijk de kwaliteit die wordt gevraagd in grote mate al
voorgeschreven. Toch zijn er mogelijk aspecten waarop vervoerders zich kunnen onderscheiden zoals
bijvoorbeeld duurzaamheid, leeftijd van voertuigen, aanvullende veiligheidsmaatregelen, TX-keur en de
wijze waarop SRIO wordt ingevuld. Wat hierin mogelijk is hangt sterk af van de mate waarin deze
aspecten al als basiseis worden opgenomen of niet.
Belangrijke uitgangspunten:
- Gunning vindt plaats op basis van Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Prijs zal
hierbinnen wel een zwaar gewicht krijgen. Kostenbeheersing is namelijk een belangrijke
doelstelling voor het vervoer.
- We onderzoeken nader in de uitwerking of het mogelijk en verstandig is om een bodemtarief te
hanteren ter voorkoming van te lage inschrijvingen.
- Naast kosten voorzien we twee kwalitatieve gunningscriteria: duurzaamheid van de voertuigen en
kwaliteit en dienstverlening van de chauffeurs samen met goed werkgeverschap van de
vervoerder. In de uitwerking van het bestek geven we hieraan nadere invulling.
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