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Voorwoord 

De huidige concessies voor het bus- en tramvervoer in de regio Utrecht 

eindigen in december 2013. Met een Europese openbare aanbesteding wordt 

een vervoerder geselecteerd voor de volgende periode. 

 

De OV-visie “Snel, betrouwbaar en effectief” vormt het beleidskader voor de 

aanbesteding. Het OV-aanbod wordt vooral gericht op de wensen van de 

reiziger, die kan kiezen voor openbaar vervoer en waar openbaar vervoer een 

duidelijke toegevoegde waarde heeft. Dit heeft vooral betrekking op de 

bereikbaarheidsfunctie. 

 

Het OV draagt als collectief vervoer bij aan de duurzaamheid en leefbaarheid 

van de regio. Daarbij zal tijdens de komende concessieperiode de focus van de 

vervoerder, BRU en andere partijen voortdurend gericht zijn op het beperken 

van de uitstoot per reizigerskilometer. 

 

Met de aanbesteding wordt gezocht naar een vervoerder die als partner samen 

met BRU invulling geeft aan de OV-visie, met beide benen in de regio staat, 

met belanghebbenden overlegt en afstemt, sterk gericht is op groei van het 

aantal reizigers en tevredenheid van reizigers. Om dit te realiseren, krijgt de 

vervoerder vooral functionele doelen mee en wordt hij beoordeeld op behaalde 

resultaten.  

 

In het voorliggende concept programma van eisen zijn voor reizigers en niet 

reizigers belangrijke aspecten opgenomen. Dit concept wordt ter consultatie 

voorgelegd aan consumentenorganisaties en belanghebbenden. Het 

daaropvolgende definitieve programma van eisen wordt onderdeel van het 

bestek. 

 

 

A.J. (Arjen) Gerritsen 

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer 

Bestuur Regio Utrecht 
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1. Inleiding  

Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht (hierna BRU) heeft op 19 

december 2011 besloten het tram en busvervoer in de regio Utrecht Europees 

aan te besteden. Aan de basis van dit besluit ligt de Wet Personenvervoer 

2000, welke verplicht tot periodieke aanbesteding van het openbaar vervoer.  

 

De doelen, randvoorwaarden en uitgangspunten voor de Europese 

aanbesteding staan in de hoofdlijnennotitie. Deze is op 26 maart 2012 door 

het dagelijks bestuur vastgesteld. 

 

De hoofdlijnennotitie is het kader voor de uitwerking van het bestek voor de 

aanbesteding. Het bestek bestaat uit:  

· De aanbestedingsleidraad; 

· De concept concessiebeschikking; 

· Het programma van eisen; en 

· In bijlagen opgenomen informatie.  

 

In het programma van eisen (PvE) staan de eisen aan het tram- en busvervoer 

met betrekking tot de diverse kwaliteitselementen voor reizigers en het milieu.  

 

Conform de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) wordt het voorliggende 

concept programma van eisen ter advisering voorgelegd aan 

consumentenorganisaties. Deze zijn verenigd in het ROCOV Utrecht. Daarnaast 

wordt het concept programma van eisen verstrekt aan inliggende gemeenten 

en omringende ov-autoriteiten opdat zij hun zienswijze kenbaar kunnen 

maken. Ook wordt het concept programma van eisen ter consultatie 

voorgelegd aan het algemeen bestuur. Om belanghebbenden eveneens de 

gelegenheid te bieden een reactie te geven op het concept PvE, wordt deze 

gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl en op de website van BRU.  

 

Op basis van het advies en de inspraakreacties zal een definitief PvE worden 

opgesteld. Het bestek wordt naar verwachting in juni 2012 vastgesteld door 

het dagelijks bestuur van BRU. De Europese openbare aanbesteding zal 

aansluitend starten. 

 

In de concept concessiebeschikking zijn alle contractuele elementen tussen 

BRU en het vervoerbedrijf opgenomen. De aanbestedingsleidraad bevat, in 

aanvulling op het PvE en de concept concessiebeschikking, de juridische en 

financiële bepalingen waar inschrijvers hun aanbieding op baseren. Hierbij 

horen ook de selectie- en gunningscriteria. 
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2. Aanbesteding op hoofdlijnen 

2.1 Doelen en ambitie 

De aanbesteding moet leiden tot het selecteren van een vervoerder die 

invulling geeft aan de ambitie en de doelen van BRU. Voor de concessieperiode 

na 2013 zijn de volgende ambitie en doelen gesteld. 

 

De ambitie is dat het openbaar vervoer in de regio Utrecht de reiziger kwaliteit 

biedt en deze een snelle, comfortabele, toegankelijke en betrouwbare reis 

garandeert en de keuzereizigers verleidt gebruik te maken van het tram- en 

busvervoer. 

 

Deze ambitie wordt doorvertaald in vier doelen, die de basis vormen voor de 

uitwerking van de concessie. 

Het OV versterkt de ruimtelijk-economische kwaliteit van de regio 

Een leefbare en sterke economische regio valt of staat met een goede 

bereikbaarheid. Eén van de pijlers van die bereikbaarheid, zeker in stedelijk 

gebied, vormt het tram- en busvervoer. Het tram- en busvervoer heeft de 

uitstraling van een hoogwaardig en efficiënt systeem, dat de belangrijke woon-

, werk-, winkel- en knooppuntlocaties in de regio met elkaar verbindt. Het 

systeem draagt tevens bij aan een duurzaam imago van de regio. Het tram- 

en busvervoer biedt de keuzereiziger voor de gehele of een deel van de reis 

een goed alternatief voor de auto. Het aantal reizigers groeit in de periode tot 

2020 gemiddeld met 2,5% per jaar.  

De klanttevredenheid in het OV is hoog 

De reiziger waardeert het tram- en busvervoer in de regio Utrecht zeer positief 

met een 7,5 of hoger, en daar is reden genoeg voor. Het tram- en busvervoer 

is snel en betrouwbaar. Voertuigen zijn toegankelijk en bieden comfort en 

voldoende capaciteit. De reiziger wordt bediend met tijdige en relevante 

reisinformatie. Chauffeurs, stewards en ander personeel zijn waardige 

gastheren en -vrouwen voor de reiziger. Reizigers voelen zich veilig en welkom 

in het tram- en busvervoer. De vervoerder komt zijn beloften na!  

Het OV stimuleert duurzaamheid en leefbaarheid 

De vervoerder integreert duurzaamheid en leefbaarheid in zijn gehele 

bedrijfsvoering. Het tram en busvervoer draagt bij aan het oplossen van lokale 

luchtkwaliteitsknelpunten waar zinvol. Maar tevens investeert de vervoerder in 

duurzame interne bedrijfsprocessen: milieubewustzijn onder medewerkers en 

campagnes richting het publiek geven een extra stimulans aan duurzaamheid. 

Duurzaamheid en leefbaarheid worden daardoor meer vanzelfsprekend. Het 

tram- en busvervoer is een milieuvriendelijk alternatief. Voortdurend moet er 

aandacht zijn voor het verlagen van emissies per reizigerskilometer.  

De vervoerder acteert proactief richting de regio 

Hoogwaardig tram- en busvervoer begint met een heldere rolverdeling tussen 

BRU en de vervoerder. Ook dient de vervoerder omgevingsbewust te opereren. 

De vervoerder verkent proactief de mogelijkheden voor een verbetering van 

het OV-product, rekening houdend met keuzereizigers, potentiële nieuwe 
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klanten of markten. De vervoerder speelt in op wat er in de regio gaande is en 

de behoeften die bestaan. De vervoerder werkt samen met de regio en dient 

de regio. Dit betreft het bedrijfsleven, organisaties en instellingen die veel 

(potentieel) OV-gebruik voor bezoekers of werknemers genereren.  

 

Het vermogen in te spelen op specifieke omstandigheden toont de 

meerwaarde van het tram- en busvervoer in de regio en in het bijzonder van 

de vervoerder.  

2.2 Sturingsinstrumenten 

Bovenstaande doelen wil BRU realiseren door de vervoerder de ruimte te 

geven om te ondernemen, en tegelijkertijd kaders te geven die de publieke 

functie waarborgen. Hiertoe worden zes soorten sturingsinstrumenten ingezet: 

 

1. Voorschriften in het Programma van Eisen 

2. Aanbieding van de concessiehouder 

3. Procedure en overleg gedurende de concessieperiode 

4. Afspraken over de overheidsbijdrage 

5. Financiële prikkels  

6. Concessiebeheer 

 

Ad 1. Het Programma van Eisen bevat voorschriften waar het openbaar 

vervoer aan moet voldoen. Dit zijn minimumeisen voor verschillende 

kwaliteitsaspecten zoals het lijnennet, het voorzieningenniveau, het comfort, 

de veiligheid en de ter beschikking gestelde reisinformatie. 

 

Ad 2. In de aanbieding beschrijft de vervoerder hoe hij gedurende de 

concessie zal bijdragen aan het bereiken van de doelen. Bij de gunning wordt 

zijn bijdrage aan het behalen van de doelen vergeleken met andere 

aanbiedingen en beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria (zie 

paragraaf 2.3). De vervoerder aan wie de concessie verleend wordt, zal 

gedurende de concessieperiode ten minste de kwaliteit moeten bieden die hij 

in de aanbieding heeft beloofd. 

 

Ad 3. Gedurende de concessieperiode moet de concessiehouder inspelen op 

veranderingen om de doelen te kunnen behalen. Immers, van de 

concessiehouder wordt verwacht dat hij het vervoeraanbod richt op de vraag, 

en deze vraag zal in de loop van de jaren veranderen. Het Programma van 

Eisen biedt ruimte voor deze dynamiek. Jaarlijks wordt van de vervoerder een 

uitvoeringsplan verwacht, waarbij de resultaten van het afgelopen jaar worden 

geëvalueerd en de maatregelen voor het komende jaar kunnen worden 

bijgesteld. 

 

Ad 4. Ook de exploitatiebijdrage is een sturingsinstrument. Deze bijdrage 

wordt verleend onder de voorwaarde dat de concessiehouder aan de 

kwaliteitseisen voldoet, en is gekoppeld aan de doelen. Gedurende de 

concessieperiode kan BRU opdracht geven tot meer- en minderwerk. Meerwerk 

houdt in dat extra vervoer (waaronder frequentieverhoging, verruiming van de 

bedieningstijden en uitbreiding van het lijnennet) moet worden verricht. Bij 

minderwerk wordt de hoeveelheid vervoer juist teruggebracht. Dit laatste kan 

bijvoorbeeld het geval zijn indien de middelen die BRU beschikbaar heeft voor 

het openbaar vervoer, zouden afnemen. 
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Ad 5. Een belangrijk sturingsinstrument zijn financiële prikkels. De 

overheidsbijdrage die de concessiehouder ontvangt is gerelateerd aan de 

doelen. Dit geeft de concessiehouder de mogelijkheid om zijn rendement via 

de vervoeropbrengsten, kostenbeheersing en het verminderen van de emissie 

te beïnvloeden en de overheidsbijdrage is daarmee de belangrijkste financiële 

prikkel. De concessiehouder heeft derhalve een sterk belang bij het realiseren 

van vervoergroei en verlagen van de emissie; hij zal hier invulling aan geven 

door onder meer een goede afstemming op de (potentiële) vraag naar vervoer 

en een voortdurende focus op de leefbaarheid. 

Ten slotte kan BRU sancties opleggen als de concessiehouder zich niet houdt 

aan de voorschriften in de concessie of de aanbieding. 

 

Ad 6. Tot slot zal BRU nauw toezien op de wijze van uitvoering van de 

concessie en de naleving van de hierin opgenomen vereisten. BRU gaat zelf de 

klantwaardering meten volgens een met de concessiehouder af te stemmen 

meetmethode en meetfrequentie. Het concessiebeheer en de monitoring 

hebben voornamelijk als doel de gewenste hoogwaardige kwaliteit van het OV 

te bereiken en te waarborgen. Hierover zal BRU in dialoog gaan met de 

vervoerder. In de concessie opgenomen boetebepalingen zijn vooral bedoeld 

om misbruik en/of structurele onvolkomenheden met financiële prikkels tegen 

te gaan. 

2.3 Gunning 

Bij een aanbesteding krijgen vervoerbedrijven de mogelijkheid om een 

aanbieding te doen. Iedere aanbieding moet voldoen aan de eisen van BRU. 

Op dit gebied kunnen vervoerbedrijven zich niet van elkaar onderscheiden. 

 

Naast eisen zijn er gunningscriteria: Dit zijn criteria waarop de aanbiedingen 

beoordeeld worden om te bepalen welke het beste voldoet aan de wensen van 

BRU. De volgende gunningcriteria worden gehanteerd. 

Exploitatiebijdrage 

De vervoerder krijgt de reizigersopbrengsten en draagt het daarbij behorende 

risico. Deze opbrengsten dekken een deel van de kosten. De inschrijver moet 

in de aanbieding een overheidsbijdrage noemen, die past binnen de 

meerjarenbegroting van BRU, om de resterende deel van de kosten te dekken. 

De hoogte van de overheidsbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de 

kosten, een redelijk rendement en de verwachte reizigersopbrengsten. De 

inschrijver kan zich bij de aanbesteding onderscheiden met een lagere 

gevraagde overheidsbijdrage dan zijn concurrenten.   

Reizigersgroei en klantwaardering 

De inschrijver kan zich bij de aanbesteding onderscheiden door zijn bijdrage 

aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling en klantwaardering. Deze bijdrage 

kan bestaan uit het voortdurend monitoren van en in spelen op de verwachting 

en behoefte van de reiziger en de keuzereiziger waardoor reizigersgroei 

ontstaat. Bij klantwaardering kan dit door de klantwaardering continu te 

monitoren en maatregelen en middelen tijdens de concessie in te zetten die 

aansluiten op de verwachting en behoefte van de reiziger. 

Duurzaamheid, leefbaarheid en verantwoord ondernemen 

De inschrijver kan zich bij de aanbesteding onderscheiden met het proces om 

de duurzaamheid en leefbaarheid tijdens de concessie voortdurend te 
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verbeteren en met de maatregelen die bij aanvang van de concessie worden 

ingezet alsmede met duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Vervoerder als partner. 

De inschrijver kan zich bij de aanbesteding onderscheiden door de wijze 

waarop hij vorm wil geven aan de wens van BRU om naast de formele 

rolverdeling van opdrachtgever en opdrachtnemer met de vervoerder om te 

gaan als partner. 

2.4 Implementatie 

De aanbieding dient niet alleen voorstellen voor het tram en busvervoer bij 

aanvang en gedurende de concessie te bevatten, maar ook een 

‘implementatieplan’ bevatten. Hierin beschrijft de inschrijver hoe hij de 

exploitatie gaat voorbereiden. Het implementatieplan is een toetsingscriterium 

en moet overtuigend duidelijk maken dat de kwaliteit die in de aanbieding 

beloofd wordt, ook daadwerkelijk vanaf de start van de concessie gerealiseerd 

zal worden. Is dit niet overtuigend, dan wordt de inschrijving ter zijde gelegd.  
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3. De Concessie 

Artikel 1. Afbakening van de Concessie 

De Concessie ‘Tram en Bus Regio Utrecht’ (hierna ‘De Concessie’) bevat het 
openbaar vervoer per Tram, Bus en Auto in de provincie Utrecht. Het 
Concessiegebied beslaat het grondgebied van de gemeenten Bunnik, De Bilt, 
Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht (kern Maarssen), Utrecht, 
Vianen en Zeist. 

Artikel 2. Rolverdeling Concessieverlener / Concessiehouder 

1. De Concessieverlener kan voorafgaande aan, of gedurende de 
Concessieperiode, besluiten om op onderdelen van de Concessie 
ontheffing aan de Concessiehouder te verlenen1. 

2. De Concessieverlener kan, in aanvulling op hetgeen is bepaald bij lid 1, 
met instemming van de Concessiehouder de Concessie wijzigen. 

3. De Concessiehouder verzorgt de tot de Concessie behorende Openbaar 
Vervoersdiensten. Daarnaast voert de Concessiehouder alle overige 
voorkomende werkzaamheden uit die direct of indirect behoren of kunnen 
behoren tot de taken van een openbaar vervoerbedrijf dat zich als 
ondernemer in de markt gedraagt. 

Artikel 3. Te gedogen openbaar vervoer 

De Concessiehouder moet de volgende vormen van Openbaar vervoer in de 

Concessiegebieden gedogen:  

§ Personenvervoer per trein; 
§ Collectief vraagafhankelijk vervoer zoals de Regiotaxi; 
§ Vervoer per Bus en Auto, onder de in artikel 4 lid 3 genoemde 

voorwaarden; 

Artikel 4. Concessiegrensoverschrijdende verbindingen  

1. De Concessieverlener stelt, op grond van afspraken met aangrenzende 
concessieverleners, voorschriften over concessiegrensoverschrijdende 
lijnen op. 

2. De Concessiehouder mag binnen deze Concessie slechts buiten het eigen 
Concessiegebied openbaar vervoer aanbieden, voor zover het 
verbindingen betreft zoals weergegeven in bijlage 2.  

3. De Concessiehouder dient de verbindingen van aangrenzende concessies 
zoals weergegeven in bijlage 2 binnen het eigen Concessiegebied te 
gedogen. Op die verbindingen gelden de eisen van de betreffende 
concessies. 

4. Voor het vervoer zoals genoemd in lid 3 gelden de volgende voorwaarden:  
§ Het vervoer is toegankelijk voor reizigers binnen het Concessiegebied 

en tussengelegen haltes mogen worden aangedaan, tenzij door de 
Concessieverlener anders is bepaald;  

§ De frequentie van het lijngedeelte buiten het Concessiegebied waartoe 
de lijn behoort mag niet hoger zijn dan de frequentie van het 
lijngedeelte binnen het concessiegebied waartoe de lijn behoort; 

§ De concessie-eisen van de concessie waartoe de lijn behoort, zijn van 
toepassing.    

                                                                            

1 Door voortschrijdend inzicht kan de Concessieverlener ontheffing verlenen aan de 
Concessiehouder voor bepalingen in de Concessiebeschikking en de daarbij behorende 
bijlagen. 



 

Aanbesteding Concessie Tram en Bus regio Utrecht – Concept Programma van Eisen   / 9 
26 maart 2012 –versie 6 

Artikel 5. Tussentijdse aanpassingen  

1. Tijdens de Concessieperiode kan de Concessieverlener besluiten tot 
geografische aanpassingen in de Concessiegebieden als bedoeld in artikel 
1, en wijzigingen van de verbindingen als bedoeld in artikel 4.  

2. Voorafgaand aan een besluit zoals bedoeld in lid 1, zal de 
Concessieverlener het voornemen voor een dergelijk besluit ter advies 
voorleggen aan de Concessiehouder. 

3. Bij tussentijdse aanpassingen wordt in redelijkheid en billijkheid 
omgegaan met eventuele financiële consequenties voor de 
Concessiehouder. 

Artikel 6. Duur en expiratie van de Concessie 

De Concessie gaat in op 8 december 2013 bij aanvang van de eerste ritten in 
de ochtend, en loopt af op een nader door de Concessieverlener te bepalen 
datum in december 2023. De Concessieverlener kan de einddatum zodanig 
vaststellen dat deze overeenkomt met de einddatum van de NS-Dienstregeling 
in de maand december van het jaar 2023. De Concessie loopt uiterlijk op 31 
december 2023 af. 
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4. Marketing en ontwikkeling 

Artikel 7. Samenwerking en ontwikkelen 

1. Tijdens de Concessie wordt het OV-aanbod gezamenlijk ontwikkeld door 

de Concessieverlener, de gemeenten, het ROCOV en de Concessiehouder, 

ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

2. De Concessieverlener is leidend bij de strategisch ontwikkeling. De 

tactische ontwikkeling is een samenspel tussen Concessieverlener en 

Concessiehouder. De Concessiehouder is leidend bij de operationele 

ontwikkeling. 

3. Een goede samenwerking is een randvoorwaarde voor succes: de 

Concessiehouder heeft de meeste kennis van de markt en zit het dichtst 

op de klant, het ROCOV vertegenwoordigt de reiziger en de gemeenten 

zijn als wegbeheerder verantwoordelijk voor de infrastructuur en kunnen 

de vraag naar OV via flankerend beleid beïnvloeden.   

4. Structureel wordt een beheersoverleg gevoerd met de Concessiehouder 

over de dagelijkse uitvoering van de Concessie. Aan de orde komen onder 

andere geplande werkzaamheden, knelpunten met betrekking tot 

uitvoeringskwaliteit en verbeterideeën. Daarnaast volgen de 

Concessieverlener en Concessiehouder gedurende de Concessieperiode de 

ontwikkelingen in de (potentiële) vervoervraag, infrastructuur, locaties 

van voorzieningen, werkgelegenheid en nieuwbouwwijken en vertalen 

deze in voorstellen voor de Dienstregeling passend binnen de OV-visie van 

de Concessieverlener zoals opgenomen in bijlage 3. 

5. De Concessieverlener heeft de beschikking over een krachtige set aan 

beheersinstrumenten (monitoring). Hiermee kan hij een vinger aan de 

pols houden en snel ingrijpen bij eventuele knelpunten. Uitgangspunt is 

dat de Concessiehouder, eventueel in samenwerking met de 

Concessieverlener,  aan verbetering van knelpunten werkt. Als dat naar 

oordeel van de Concessieverlener niet werkt kan als stok achter de deur 

een sanctie worden opgelegd en een oplossing geëist worden. Ook de 

gemeenten en het ROCOV worden waar nodig nauw betrokken bij het 

concessiebeheer. 

6. De Concessiehouder stelt voldoende capaciteit en kwaliteit beschikbaar 

met bijbehorend mandaat voor de ontwikkeling zoals bedoeld onder lid 1 

en 3 en in Randstedelijke samenwerking voor de ontwikkeling van het 

product R-net. 

Artikel 8. Merknaam en huisstijl U-OV 

1. De Concessiehouder opereert in het concessiegebied uitsluitend onder de 

merknaam “U-OV” en niet onder de eigen naam. 

2. Alle communicatie met en informatie aan de reiziger (herkenbaarheid en 

zichtbaarheid) vanuit de Concessiehouder moet plaatsvinden onder de 

merknaam en in de huisstijl U-OV (zie bijlage 4) met uitzondering van R-

net lijnen. 

Artikel 9. Huisstijl R-Net 

R-net lijnen worden uitgevoerd onder de merknaam U-OV en in de huisstijl van 

R-net (zie bijlage 5). 
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Artikel 10. Uitvoeringsplan 

1. De concessiehouder maakt in jaar n een uitvoeringsplan voor het jaar 

n+1. Dit plan bevat een analyse van de ontwikkelingen en resultaten (van 

activiteiten) van het jaar n en de activiteiten van de Concessiehouder in 

het jaar n+1.  

2. Het uitvoeringsplan omvat ten minste een voorstel voor normering van de 

’KernPrestatieIndicatoren (KPI’s) (zoals opgenomen in artikel 11) de 

activiteiten op het gebied van marktbewerking, reisinformatie, 

vervoerbewijzen en tarieven, materieel (waaronder emissies), 

duurzaamheid en leefbaarheid, sociale veiligheid en een plan bijzondere 

omstandigheden (waaronder calamiteiten, uitval tram, sneeuwval). 

3. Het uitvoeringsplan wordt ter advisering voorgelegd aan het ROCOV en 

uiterlijk voor in oktober van jaar n ingediend bij de Concessieverlener. 
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5. Klantwaardering 

Artikel 11. KernPrestatie Indicatoren klantwaardering 

De Concessiehouder spant zich in voor een zo hoog mogelijke klantwaardering 

van reizigers op de volgende KernPrestatie Indicatoren (KPI’s): 

· Sociale veiligheid tijdens de rit 

· Reisinformatie 

· Reisinformatie bij vertragingen 

· Stiptheid 

· Reissnelheid 

· Klantvriendelijkheid en dienstverlening chauffeur 

· Rijstijl chauffeur 

· Reinheid van de bussen2 

· Geluid in de bussen 

· Toegankelijkheid 

Artikel 12. Meetmethode en meetfrequentie 

De Concessiehouder en Concessieverlener ontwikkelen gezamenlijk een door 

beide partijen gedragen meetmethode en meetfrequentie over het meten van 

tenminste de KPI’s zoals opgenomen in artikel 11. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de verschillende klantgroepen. De metingen worden in opdracht 

en voor rekening van de Concessieverlener uitgevoerd door een onafhankelijk 

onderzoeksbureau. De uitkomsten van de metingen zijn beschikbaar voor 

zowel de Concessiehouder als de Concessieverlener. 

Artikel 13. Normering KernPrestatie Indicatoren 

1. De Concessiehouder doet jaarlijks in het uitvoeringsplan (zoals 

opgenomen in artikel 10) een voorstel voor normering van de KPI’s.  

2. De Concessieverlener stelt de normen per KPI jaarlijks vast. 

 

                                                                            

2 NB: Het reinigen van de tramstellen is de verantwoordelijkheid van de Concessieverlener 
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6. Vervoerplan 

Het huidige openbaar vervoernetwerk in de regio Utrecht functioneert goed, 

maar is aan veranderingen onderhevig. Dit komt voort uit het doorvoeren van 

de efficiencymaatregelen, de verdere ontwikkeling van het netwerk in meer 

verbindende en ontsluitende (service-)lijnen zoals aangegeven in de Regionale 

OV-visie, de infrastructurele werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen. 

Juist tussen 2012 en 2013 vindt hierin een grote sprong plaats binnen het 

stedelijke busnetwerk en de ontwikkelingen in het Utrechtse stationsgebied. In 

de dienstregeling overgang van 2013 naar 2014, zijn veel minder ingrijpende 

wijzigingen voorzien en kan worden volstaan met de omvang van het 

voorzieningenniveau als in 2013. In het Programma van Eisen worden mede 

daarom geen eisen gesteld aan het voorzieningenniveau. In de aanbieding 

moet de inschrijver de prijs baseren op een referentiedienstregeling 2013. De 

referentiedienstregeling voldoet aan de ‘Uitgangspuntennotitie dienstregeling 

2013’ zoals opgenomen in bijlage 6.  

 

De inschrijver houdt in zijn aanbieding rekening met en werkt actief mee aan 

de ontwikkeling van het OV-aanbod zoals vastgelegd in de Regionale OV-visie. 

Specifiek betreft dit: 

· de verdere ontwikkeling van het  verbindende lijnennet in  relatie tot 

ruimtelijke, knooppunt en infrastructurele ontwikkelingen in de regio; 

· de realisatie van de Uithoftramlijn; 

· de verdere ontwikkeling van het Servicenetwerk voor de ontsluitende 

functie van het  OV in de regio. 

 

Na gunning, wordt de dienstregeling 2014, voortbordurend op de 

dienstregeling 2013, opgesteld in een samenwerking tussen de 

Concessieverlener, de Concessiehouder en gemeenten en ter advisering 

voorgelegd aan het ROCOV. 

Door de vele reguliere onderhoudswerkzaamheden, investeringen in de 

(OV)infrastructuur en bouwwerkzaamheden (met name in het Utrechtse 

stationsgebied), krijgt de Concessiehouder te maken met veel wijzigingen in 

de infrastructuur en beperkingen in het gebruik daarvan. 

Stationsgebied en OV-terminal (OVT): Prorail realiseert in opdracht van het 

Rijk en gemeente Utrecht naar verwachting uiterlijk 2017 de OVT, waarvan de 

bus- en tramstations aan weerszijden van de sporen deel uitmaken. BRU is als 

OV-autoriteit belanghebbende in het project en in die hoedanigheid 

gesprekspartner van ProRail en gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht in de 

hoedanigheid van de Projectorganisatie Stationsgebied, ontwikkelt het 

omliggende stedelijke gebied, dat nauwe relaties kent met de bus- en 

tramdelen in de OVT. BRU is als belanghebbende en toetser van de integrale 

ontwerpen in het gebied betrokken. BRU en de gemeente Utrecht zijn in het 

gebied verantwoordelijk voor de realisatie van de Uithoflijn. 

Bestuur Regio Utrecht zal in zijn rol als Concessieverlener de Concessiehouder 

informeren over en betrekken bij alle voor de Concessieverlener relevante 

ontwikkelingen in het stationsgebied. De verwachte inzet en rol van de 

Concessiehouder is daarvan een afgeleide. In een later stadium zullen concrete 

bindende afspraken tussen Concessieverlener en Concessiehouder worden 

gemaakt. 
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Reizigers moeten er op kunnen vertrouwen dat het openbaar vervoer in 

principe ongestoord en zonder vertragingen plaatsvindt. Indien dit niet 

mogelijk is, wordt er een goed alternatief geboden en wordt men hierover juist 

en tijdig geïnformeerd. 

Van de Concessiehouder wordt verwacht dat hij tijdig en actief overleg voert 

met betrokkenen en inspeelt op deze wijzigingen om de overlast voor de 

reiziger zo veel mogelijk te beperken 

 

Artikel 14. R-net 

R-net of voluit Randstadnet is een productformule met een door het OV-

bureau Randstad ontwikkelde eigen huisstijl dat zich richt op een netwerk van 

snelle, frequente, hoogwaardige en betrouwbare verbindingen in de gehele 

Randstad. Het netwerk, waaronder in de regio Utrecht, moet in 2028 

gerealiseerd zijn. Het merk U-OV zal in de komende concessieperiode de R-net 

productformule in de regio Utrecht aanbieden. Het is aan de Concessiehouder 

om te bepalen welke lijnen onder de productformule R-net gaan rijden. 

Artikel 15. Opzet van de dienstregeling 

1. De dienstregeling wordt zo opgezet dat aansluitingen tussen buslijnen van 

de Concessie onderling en tussen buslijnen van de Concessie en 

spoorwegen goed worden geregeld. De dienstregelingspatronen worden 

binnen de randvoorwaarden van frequenties en rijtijden zoveel mogelijk 

gelijk gehouden. Als uitgangspunt voor de dienstregelingsopzet wordt in 

beginsel de symmetrie van de Nederlandse Spoorwegen aangehouden. 

2. Bij de samenstelling van de dienstregeling wordt rekening gehouden met 

de communiceerbaarheid. Dit betekent onder meer dat routevarianten en 

ritten die niet het hele traject rijden zoveel mogelijk worden vermeden. 

3. De vertrektijden van lijnen met gedeeltelijk dezelfde route en/of dezelfde 

bestemming worden op elkaar afgestemd, zodat voor de reiziger een 

aantrekkelijke hoge frequentie wordt aangeboden.  

4. Voor zover rijtijden en frequenties dit toelaten wordt een klokvast 

uurpatroon in de dienstregeling aangeboden. 

Artikel 16. Aansluitingen  

1. Op de spoorstations en op de knooppunten wordt zoveel mogelijk een 

goede aansluiting geboden op treinen bij een frequentie van vier (4) keer 

per uur of lager, waarbij rekening wordt gehouden met de dominante 

vervoerstromen.  

2. In het vervoerplan zoals opgenomen in artikel 21 worden de knooppunten 

benoemd en de geëiste en gewenste aansluitingen opgenomen. 

3. De concessiehouder maakt met de exploitant(-en) van de Regiotaxi 

aanvullende afspraken over het bieden van aansluitingen en 

overstapmogelijkheden tussen Regiotaxi en regulier openbaar vervoer. 

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en de Concessieverlener 

wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

Artikel 17. Inzetnormen 

1. De Concessiehouder biedt voldoende capaciteit om reizigers prettig en 

comfortabel te vervoeren. De capaciteit is afgestemd op de vraag. 

2. Het aantal staanplaatsen wordt bepaald op basis van vier (4) 

staanplaatsen per m2 sta-oppervlakte 

3. Op ritniveau geldt dat reizigers maximaal vijftien (15) minuten mogen 

staan. 
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4. De Concessiehouder moet, met in achtneming van de wettelijke eisen ten 

aanzien van het maximaal aantal passagiers, iedereen die zich op de halte 

bevindt met de eerstkomende rit, doch uiterlijk binnen vijftien (15) 

minuten vervoeren. 

5. Bij een te voorzien extra aanbod van reizigers in het busvervoer, moet de 

Concessiehouder op voorhand extra materieel inzetten. 

6. Als blijkt dat de geboden capaciteit op een rit structureel onvoldoende is, 

moet de Concessiehouder onmiddellijk tussentijdse maatregelen nemen 

om dit op te lossen.  

7. Het is de Concessiehouder alleen in incidentele gevallen toegestaan in de 

extra capaciteit te voorzien met bussen die niet volledig voldoen aan de 

eisen, dit na toestemming van de Concessieverlener. 

Artikel 18. Rijtijden 

1. Rijtijden zijn van belang voor de betrouwbaarheid van de dienstregeling.  

2. Rijtijden worden gemeten met het voertuigvolgsysteem (zie artikel 35).   

3. De 85%-percentielwaarde is bepalend voor de rijtijd tussen begin- en 

eindpunt. 

4. De vertrektijd van de Knooppunten wordt bepaald op basis van de 50%-

percentielwaarde van de rijtijd tussen beginpunt van de lijn en het 

knooppunt. 

5. De vertrektijd van alle tussengelegen haltes wordt bepaald op basis van 

de 35%-percentielwaarde van de rijtijd tussen beginpunt of het 

voorafgaande knooppunt en de betreffende haltes. 

Artikel 19. Infrastructuur voor de bus 

1. De Concessiehouder maakt alleen gebruik van de voor het openbaar 

vervoer beschikbare wegen zoals bepaald door de wegbeheerders in het 

Concessiegebied. 

2. De Concessiehouder signaleert problemen met infrastructuur, 

doorstroming, haltes en busstations aan de Concessieverlener en 

wegbeheerder en werkt samen met de wegbeheerder en 

Concessieverlener bij het oplossen van de problemen. 

3. De Concessieverlener en Concessiehouder hebben een convenant met de 

wegbeheerder.3 

Artikel 20. Jaarlijks uitgangspuntennotitie vervoerplan 

1. Dienstregelingwijzigingen vinden zoveel mogelijk geconcentreerd één maal 

per jaar, gelijktijdig met de dienstregelingwijziging op het hoofdrailnet 

plaats. Het aantal wijzigingen wordt beperkt zodat continuïteit in het 

vervoeraanbod gewaarborgd is en het openbaar vervoer voor reizigers 

vanzelfsprekend blijft. 

2. Jaarlijks stelt de Concessieverlener in samenwerking met de 

Concessiehouder een uitgangspuntennotitie vervoerplan op. Deze 

uitgangspuntennotitie stelt de kaders voor het jaarlijkse vervoerplan en 

wordt ter advisering voorgelegd aan de gemeenten en het ROCOV. 

3. De uitgangspuntennotitie wordt in het tweede kwartaal van enig jaar door 

de Concessieverlener vastgesteld.  

                                                                            

3 Een convenant moet na onherroepelijke gunning worden opgesteld in samenwerking met de 
wegbeheerders 
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Artikel 21. Jaarlijks vervoerplan 

1. Jaarlijks stelt de Concessiehouder binnen de kaders van de 

uitgangspuntennotitie als bedoeld in artikel 20 een vervoerplan op, met 

daarin de voorgenomen wijzigingen in het vervoeraanbod voor het 

komende jaar, de gevolgen hiervan voor de reizigers (in aantallen), 

mogelijke reisalternatieven alsmede ten minste:  

§ de voorgenomen lijnvoering, routes, haltes, frequenties, 

bedieningstijden en tariefgevolgen voor de reizigers;  

§ de capaciteit die geboden wordt in relatie tot het gebruik;  

§ de materieelinzet; 

§ de aansluitingen die geboden worden; 

§ overzicht met wijzigingen in dienstregelingsuren;  

§ het resultaat van afstemmingsoverleg (zie lid 2).  

2. De Concessiehouder dient voor het opstellen van het jaarlijks vervoerplan 

afstemming te plegen met wegbeheerders, gemeenten en aangrenzende 

vervoerders en over tenminste aansluitingen, lijnvoering, dienstregeling 

en infragebruik en met hen tot overeenstemming te komen.  

Artikel 22. Procedure vervoerplan 

1. De Concessiehouder legt het vervoerplan ter advisering voor aan het 

ROCOV en de gemeenten. Mede op basis van deze advisering beoordeelt 

de Concessieverlener of het vervoerplan:  

§ voldoet aan de Concessie en de uitgangspuntennotitie 

§ voldoende afstemming met positief resultaat heeft plaatsgevonden 

met aangrenzende concessies, o.a. op het gebied van onderlinge 

aansluitingen en voorkomen van ongewenste parallelliteit.  

§ voldoende is gemotiveerd en onderbouwd dat sprake is van een 

efficiency verbetering of een verbetering voor reizigers, in het 

bijzonder als de Concessiehouder wil afwijken van een advies van 

een gemeente of het ROCOV. 

2. Als de Concessieverlener van mening is dat aan lid 1 van dit artikel niet 

voldaan wordt, volgt geen positieve beoordeling. De Concessiehouder is 

dan verplicht om een alternatief voorstel in te dienen bij de 

Concessieverlener. In afwachting hiervan blijft voor het betreffende 

onderdeel het vigerende vervoerplan van kracht, dan wel geeft de 

Concessieverlener als overbruggingsmaatregel opdracht tot het uitvoeren 

van een gewijzigd vervoerplan.  

3. Voor de behandeling van het vervoerplan stelt de Concessiehouder 

jaarlijks een procesvoorstel inclusief planning op.  

Artikel 23. Kleine en tijdelijke wijzigingen  

1. Kleine en tijdelijke dienstregelingwijzigingen worden besproken tussen de 

Concessieverlener en Concessiehouder. De Concessiehouder vraagt advies 

aan het ROCOV bij een ‘kleine wijziging’ en informeert het ROCOV bij een 

‘tijdelijke wijziging’.  

a. Onder een ‘kleine wijziging’ wordt verstaan: een wijziging die niet 

of nauwelijks gevolgen heeft voor de reizigers.  

b. Onder een ‘tijdelijke wijziging’ wordt verstaan een wijziging als 

gevolg van een evenement, omleiding en werkzaamheden.   

2. De concessiehouder stelt alles in het werk om de hinder voor de reiziger 

tot een minimum te beperken; 

3. Als een halte niet bediend wordt als gevolg van kleine of tijdelijke 

wijzigingen, geeft de Concessiehouder op deze halte en in het voertuig via 

beschikbare communicatiemiddelen duidelijk de dichtstbijzijnde bediende 
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halte aan en vanaf welk moment de niet bediende halte weer wordt 

bediend. 

Artikel 24. Vervoer bij evenementen 

1. Bij evenementen moet de Concessiehouder de capaciteit van de reguliere 

lijnen binnen de reguliere exploitatieperiode afstemmen op de te 

verwachten vervoervraag.  

2. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het tijdig in overleg treden 

met de organisatoren over de inzet van het openbaar vervoer. Het is de 

Concessiehouder daarbij toegestaan om extra openbaar vervoer buiten de 

reguliere lijnen en bedieningstijden aan te bieden (mits binnen het domein 

van de Concessie), al dan niet tegen een vergoeding van de betrokken 

organisator en na toestemming van de Concessieverlener.  

Artikel 25. Geplande omleidingen 

1. Als een normale uitvoering van de dienstregeling door werkzaamheden 

niet meer mogelijk is, treden de concessiehouder en de wegbeheerder in 

overleg. De wegbeheerder en de Concessiehouder bepalen een 

omleidingsroute, inclusief de gevolgen voor de dienstregeling. 

2. De alternatieve route dient erop gericht te zijn de gevolgen voor lokale 

reizigers (loopafstand) en doorgaande reizigers (reistijd) zodanig te 

beperken, dat het openbaar vervoer bruikbaar blijft voor de reizigers. 

3. De Concessiehouder verschaft aan de reizigers adequate informatie over 

de gewijzigde routes en verbindingen van het openbaar vervoer en levert 

de koppelvlakken 1 en 15 aan GOVI. 

4. Nadelige gevolgen van stremmingen en omleidingen voor weggebruikers 

zijn in beginsel aan te merken als normaal maatschappelijk risico. De 

extra kosten binnen de uitvoering van het vastgestelde vervoerplan zijn 

voor rekening van de Concessiehouder. Voorziene wijzigingen op het 

vervoerplan, die leiden tot wijzigingen in de bekostiging, dienen te worden 

opgenomen in een vernieuwd vervoerplan; de meerkosten hiervan worden 

door de Concessieverlener vergoed. 

5. De in lid 4 genoemde vergoeding wordt uitgekeerd na goedkeuring van het 

vernieuwde vervoerplan door de Concessieverlener. 

6. Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op omleidingen met een 

geplande duur van ten hoogste vier maanden. Voor omleidingen 

gedurende een langere periode is een wijziging van de dienstregeling 

nodig. Deze wijziging wordt per geval beoordeeld door de 

Concessieverlener, mede op basis van een advies van het ROCOV en in 

overleg met de wegbeheerder.  
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7. Uitvoeringskwaliteit 

Artikel 26. Exploitatie 

1. De Concessiehouder moet de volledige dienstregeling van enig jaar 

uitvoeren. 

2. De Concessiehouder is vrij om bij het uitvoeren van de exploitatie gebruik 

te maken van derden. Voor deze partijen gelden dezelfde eisen als voor de 

Concessiehouder. De volledige verantwoordelijkheid voor de exploitatie 

ligt bij de Concessiehouder. 

3. Bij extreme weersomstandigheden stelt de Concessiehouder alles in staat 

om vervoer te bieden en is het bieden van vervoer belangrijker dan het 

aanhouden van de dienstregeling. 

4. Concessiehouder heeft protocollen beschikbaar voor extreme 

weersomstandigheden en incidenten. Met de protocollen kan de 

concessiehouder snel en gericht inspelen op dergelijke situaties. 

Artikel 27. Vervoersplicht 

1. De Concessiehouder moet binnen de vervoersvoorwaarden iedereen die 

zich op een halte bevindt vervoeren. Dit geldt ook bij voorzienbaar 

piekvervoer. 

2. De vervoersplicht is niet van toepassing op: 

§ Mensen die, ondanks de toegankelijkheidseisen van het materieel, 

niet in staat zijn om de tram of bus zelfstandig en/of met zelf 

geregelde hulp te betreden en te verlaten. 

§ Mensen die gebruik maken van een rolstoel die niet voldoet aan de 

afmetingen conform bijlage VII van de Richtlijn 2001/85/EU (of 

diens opvolger). 

§ Mensen die niet beschikken over een geldig vervoerbewijs en/of die 

niet bereid zijn een geldig vervoerbewijs bij de bestuurder aan te 

schaffen. 

§ Mensen die welbewust verbaal uiten, gebruikmaken van fysieke 

kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een 

werknemer van de Concessiehouder hetgeen resulteert in een 

gevoel van bedreiging, materiële of psychische schade of letsel. 

Artikel 28. Stiptheid 

Een tram of bus vertrekt niet eerder van het beginpunt van de rit en vanaf 

Utrecht Centraal Station dan in de dienstregeling is aangegeven en niet later 

dan 120 seconden dan in de dienstregeling is aangegeven, behalve als een 

aansluiting op een vertraagde trein, tram of bus wordt afgewacht (zie artikel 

32). 

Artikel 29. Compensatieregeling 

1. Een reiziger heeft na indienen van een klacht bij de Concessiehouder recht 

op een vergoeding van de Concessiehouder bij een vertraging van  

· 11 minuten of meer als de bus elke 10 minuten rijdt 

· 16 minuten of meer als de bus elke 15 minuten rijdt 

· 21 minuten of meer als de bus elke 20 minuten rijdt 

· 31 minuten of meer. 

2. De vergoeding bedraagt €3,50 per vertraging. 
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3. De regeling moet gedurende de Concessie breed bekend zijn. Daarbij 

moeten reizigers de regeling eenvoudig en laagdrempelig kunnen 

gebruiken. 

Artikel 30. Stremmingen in het tramsysteem 

1. Tijdens stremmingen en storingen (al dan niet met als oorzaak de 

Concessiehouder) in het tramsysteem, zet de Concessiehouder 

vervangend (bus)vervoer in of verwijst reizigers naar reguliere buslijnen. 

Het vervangend (bus)vervoer wordt binnen zestig (60) minuten na 

aanvang van de stremming opgestart en rijdt met een zo mogelijk gelijke 

frequentie en capaciteit als de vervallen tram op dat moment zou rijden. 

2. In de jaren 2012 tot en met 2015 vindt naast regulier onderhoud (groot) 

onderhoud aan en vervanging van de trambaan plaats. 

3. De Concessieverlener spant zich maximaal in om tijdens het groot 

onderhoud aan en vervanging van de trambaan de overlast te beperken 

voor de reiziger, maar overlast is niet te voorkomen. Dit betekent dat 

extra buitendienststellingen aan de orde zijn en dat de Concessiehouder 

vervangend busvervoer moet organiseren en in een aanvullend 

vervoerplan moet opnemen. 

Artikel 31. Verkeersleiding 

1. De Concessiehouder moet het tram en busvervoer aan- en bij sturen en 

ondersteunen door middel van een Verkeersleiding (VL) specifiek voor de 

Concessie.  

2. De verkeersleiding is ten minste belast met: 

· het onderhouden van de operationele contacten met 

wegbeheerders en andere organisaties met het oog op het 

verzekeren van de afwikkeling van tram- en busvervoer; 

· het onderhouden van de operationele contacten met andere 

vervoerders in de regio, waaronder NS, met het oog op de 

afwikkeling en ondersteuning van het gezamenlijke openbaar 

vervoer in de regio en daarbuiten, het verzorgen van 

aansluitingen tussen verschillende buslijnen, en in het bijzonder 

inzake de verkeersafwikkeling op de busstations bij Station 

Utrecht Centraal en de routes die daar naar toe en vanaf leiden. 

3. De planmatige afwikkeling van het tram en busvervoer in de Concessie en 

de bijsturing daarvan bij onregelmatigheden moet ondersteund worden 

door een geautomatiseerd systeem dat tenminste de volgende functies 

vervult: 

· het doorlopend informeren van de bestuurders van de voertuigen 

in de Concessie over de actuele afwijking van de Dienstregeling, 

in het bijzonder om te voorkomen dat transversale lijnen te vroeg 

aankomen bij Station Utrecht Centraal en Knooppunten; 

· dynamische, geautomatiseerde regelmaatbeheersing op lijnen en 

lijnbundels met een frequentie van tenminste zes (6) ritten per 

richting teneinde te voorkomen dat vertraging van een rit tot 

clustering van de volgende ritten leidt; 

· het vastleggen van de afloop van alle ritten in een zogenaamde 

rittenbak teneinde daarop systematische rijtijd- en 

knelpuntanalyses te kunnen uitvoeren. 

Artikel 32. Aansluitingen 

1. Het is niet toegestaan om bij aansluitingen te vroeg van een knooppunt of 

tijdhalte te vertrekken. 
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2. De Concessiehouder en Concessieverlener bepalen in overleg de 

knooppunten en tijdhaltes 

3. De aanwezige reizigers in het aansluitende voertuig dienen door de 

chauffeur geïnformeerd te worden over de reden van het wachten en het 

overschrijden van de juiste vertrektijd. 

Artikel 33. Instapregime 

Op de buslijnen van de Concessie is het toegestaan een open instapregime te 

voeren. Het instapregime op de buslijnen moet eenduidig zijn. Op de huidige 

en toekomstige tramlijn(en) moet een open instapregime worden gevoerd. 
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8. Materieel 

Materieel is een belangrijk onderdeel in de totale waardering van het openbaar 

vervoer door reizigers. Het is aan de Concessiehouder om een materieelpark in 

aantal en type samen te stellen dat past bij de huidige en toekomstige 

vervoervraag. 

 

Bij het samenstellen van het wagenpark en de specificaties van de bussen is 

naast comfort en toegankelijkheid duurzaamheid en leefbaarheid belangrijk. 

De Concessieverlener wil een sprong maken in de milieuvriendelijkheid van het 

materieel. Daarom wordt als minimumeis gesteld dat de bussen moeten 

voldoen aan Euro-6, de hoogste milieunorm.  

 

De trams zijn eigendom van de Concessieverlener. Het beheer en onderhoud 

wordt eveneens uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de 

Concessieverlener. 

Artikel 34. Verantwoordelijkheid 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de aanschaf, beheer en 

onderhoud van een zodanige hoeveelheid bussen dat de dienstregeling volgens 

publicatie uitgevoerd kan worden. 

Artikel 35. Algemene eisen aan de bussen 

1. De bussen voldoen ten minste aan de Europese richtlijn 2001/85 of diens 

opvolger. 

2. Op ieder moment gedurende de Concessie zien de bussen er netjes en 

verzorgd uit. 

3. Een bus mag maximaal  vijf (5) werkdagen met schade rondrijden. 

4. De bussen zijn voorzien van een goedwerkend KAR en Vetag systeem. De 

Concessiehouder draagt er zorg voor dat het personeel het KAR en Vetag 

systeem in overeenstemming met het doel van het systeem gebruikt. De 

Concessiehouder neemt het bepaalde in bijlage 7 aangaande 

koppelvlakdefinities in acht.  

5. De bussen zijn voorzien van apparatuur waarmee de chauffeur snel kan 

communiceren met chauffeurs van bussen in zijn omgeving, ook van 

andere vervoerders, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect. 

6. De bussen zijn voorzien van een adequaat functionerend intelligent 

voertuigvolgsysteem. Dit voertuigvolgsysteem is in staat continu de positie 

op de route en ten opzichte van de dienstregeling te bepalen. De positie 

die door het intelligent voertuigvolgsysteem wordt bepaald, mag op het 

moment dat een KAR bericht naar een VRI wordt gestuurd, niet meer 

afwijken dan de afstand die overeenkomt met de afgelegde weg die het 

voertuig in één seconde rijdt, met een maximale afwijking van vijftien (15) 

meter ten opzichte van de daadwerkelijke positie. Het 

voertuigvolgsysteem dient te voldoen aan de eisen in Bijlage 7 

(Koppelvlakdefinities).  

Artikel 36. Exterieur en interieur van de bussen 

1. De bussen zijn uitgevoerd in de huisstijl van U-OV conform de specificaties 

zoals aangegeven in bijlage 4. 

2. De bussen op de R-net lijnen zoals bedoeld in artikel 14 zijn, als 

uitzondering op lid 1 uitgevoerd conform de specificaties zoals aangegeven 

in bijlage 5. 
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3. In geval van overmacht is het na overleg met en toestemming van de 

Concessieverlener toegestaan tijdelijk bussen in te zetten die niet voldoen 

aan de huisstijl van U-OV. 

4. De informatie-uitingen op en in de bussen zijn voor reizigers zonder 

mobiliteitsbeperking zodanig vormgegeven dat deze onder alle 

lichtomstandigheden goed leesbaar zijn.  

5. Op de bussen is reclame niet toegestaan.  

6. Aan de achterzijde van de bussen moet informatie geboden worden over 

de website en het telefoonnummer waar reisinformatie verkregen kan 

worden, in ieder geval van OV9292 of een door de Concessieverlener 

daaraan gelijk te stellen algemeen landelijk reisinformatienummer en 

website. 

Artikel 37. Comfort 

De reizigers moeten zich comfortabel met het openbaar vervoer kunnen 

verplaatsen. De bussen voldoen daarom tenminste aan de volgende eisen: 

§ Een goed werkende luchtverversing tijdens de dienstuitvoering, 

waardoor er een prettig binnenklimaat is en ramen alleen bij hoge 

uitzondering beslaan.  

§ Goede en prettige binnenverlichting. 

§ Prettige geur. 

§ In de bussen wordt geen muziek ten gehore gebracht. Alleen bij 

een halteafroep is herkenningsgeluid toegestaan. 

§ Er geldt te allen tijde een rookverbod in de bussen. 

§ In de bussen is vanaf elke zit- en staanplaats een werkende 

stopknop binnen handbereik.  

§ Vanaf elke staanplaats in de bussen zijn sta- en hangstangen en/of 

hanglussen binnen handbereik. 

§ De bussen zijn voorzien van een goed functionerende omroep-

installatie. Voor automaterieel is dit niet verplicht. 

§ De bussen zijn voorzien van glas met een zonwering. 

Artikel 38. Doorstroming 

De bussen zijn zodanig ontworpen en uitgerust dat het in- en uitstappen zo 

snel mogelijk gaat. 

Artikel 39. Over te nemen bussen 

1. Bij de start van de concessies “Regiovervoer” en “Spitslijnen” in december 

2008 zijn 142 nieuwe bussen ingestroomd voor een periode van 11 jaar. 

2. Voor deze 142 bussen zijn destijds met ING twee leasecontracten 

afgesloten op basis van de eisen uit het toenmalige bestek, met als doel 

deze 142 voertuigen mee te laten overgaan naar de opvolgende  

concessie. 

3. Het leasecontract van de concessie ”Regiovervoer Utrecht” betreft totaal 

110 bussen onderverdeeld in 99 bussen van het type “VDL Ambassador” 

en 11 bussen van het type “Mercedes Citaro”. 

4. Het leasecontract van de concessie “Spitsvervoer” omvat 32 bussen van 

het type “VDL Ambassador”. 

5. De twee leasecontracten zijn opgenomen in bijlage 8. De Concessiehouder 

neemt de twee leasecontracten in zijn geheel zonder voorbehoud over. 

6. De bussen moeten voldoen aan de in dit Programma van Eisen gestelde 

eisen met uitzondering van de emissie-eisen. Eventuele aanpassing van de 

over te nemen bussen zijn voor rekening van de Concessiehouder.  
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Artikel 40. Leeftijd bussen 

1. Bussen mogen niet ouder zijn dan twaalf (12) jaar. 

2. Eind 2019 lopen de leasecontracten van de bussen als bedoeld in artikel 

39 af. De materieelbehoefte vanaf 2019 is onzeker door de start van de 

tramverbinding naar De Uithof en de reizigersontwikkeling. 

3. In 2017 wordt op basis van de dan bekende informatie, de financiële 

situatie, de duurzaamheid en leefbaarheid bezien hoe met de bussen als 

bedoeld in artikel 39 omgegaan moet worden.  

Artikel 41. Emissie-eisen busmaterieel 

1. Bussen op reguliere ritten moeten minimaal voldoen aan de Euro-6 

emissienorm.  

2. Dieselbussen zijn uitgevoerd met een gesloten deeltjesfilter. 

3. Lid 1 en lid 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op de bussen als 

bedoeld in artikel 39. 

4. De Concessiehouder moet de bussen zodanig onderhouden dat de 

emissienormen worden gehaald. De Concessieverlener behoudt zich het 

recht voor om de emissiewaarden van de bussen steekproefsgewijs te 

(laten) controleren. 

5. Bij aanschaf van voertuigen dient de Concessiehouder de Regeling 

bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen (Stcrt. 2011 

9372) na te leven. 

Artikel 42. Toegankelijkheidskenmerken Bussen  

1. De bussen moeten toegankelijk zijn voor reizigers met een handicap in de 

zin van artikel 32 lid 2 sub g van de Wet personenvervoer 2000 en voor 

reizigers met een mobiliteitsbeperking.  

2. De bussen moeten voldoen aan de voorschriften van de Europese richtlijn 

2001/85/EG en de CROW richtlijnen 219a en 219c. 

3. In de bussen moet ruimte zijn voor minimaal twee kinderwagens of één 

standaardrolstoel (ISO 7193). De rolstoelplaats is voorzien van een 

aanduiding op de vloer en een vastzetsysteem, waarmee de rolstoel door 

de gebruiker op een dusdanige wijze kan worden vastgezet dat deze bij 

een noodremming van het materieel niet verplaatst. Tevens is de 

rolstoelplek voorzien van een stopknop die te bedienen is vanuit de 

rolstoel en een rugleuning die het hoofd bij een achterwaartse beweging 

ondersteunt. 

4. Passagiers die gebruik maken van een zitplaats, niet zijnde een 

opklapbare zitplaats, mogen geen hinder ondervinden van kinderwagens 

en/of een rolstoel. 

5. Een reiziger met een mobiliteitsbeperking, zoals een reiziger in een 

rolstoel, een kinderwagen, moet zelfstandig en zonder moeizame 

manoeuvres met de bus kunnen reizen. 

6. Per bus is de portaalbreedte van tenminste 1 deur minimaal 1.200 mm.  

7. Voor auto’s (inclusief taxibusjes) geldt: 

§ Alle zitplaatsen zijn voorzien van een goedgekeurde 

veiligheidsgordel. De chauffeur is verantwoordelijk voor het 

gebruik hiervan. 

§ Voor het vervoer van drie personen op de achterbank geldt een 

minimum voertuigbreedte (exclusief buitenspiegels) van 1.700 

mm. 

§  

§ De zitplaatsen van gebruikte (rolstoel)bussen worden bereikt door 

middel van een openslaande zijdeur, dan wel schuifdeur, waarbij 
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bij een te overwinnen hoogte van meer dan 270 mm een extra 

trede is aangebracht. 
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9. Personeel 

Het personeel is van essentieel belang voor het gebruik van het openbaar 

vervoer. Een reiziger ervaart de klantgerichtheid en de prettige rijstijl van een 

chauffeur bij iedere rit. Goed gastheerschap maakt het product.  

Het zorg dragen voor klantvriendelijk en servicegericht personeel is een taak 

en verantwoordelijkheid voor de Concessiehouder.  

Al het personeel met klantcontacten moet zeer betrokken, deskundig, klant- 

en servicegericht zijn. Van het personeel wordt verwacht dat zij het 

visitekaartje van het openbaar vervoer zijn, de reizigers behandelt als gasten, 

het Concessiegebied en de lokale situatie kent en algemene informatie en 

reisinformatie kan geven. Tevens moet het personeel goed om kunnen gaan 

met agressie. 

In de opleiding, training en aansturing van de chauffeurs en andere 

medewerkers met directe klantcontacten moet de Concessiehouder 

waarborgen creëren om dit goede gastheerschap te realiseren. Daarbij 

verwacht de Concessieverlener goed werkgeverschap van de Concessiehouder. 

Artikel 43. Verantwoordelijkheid 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor voldoende en goed opgeleid 

personeel voor in ieder geval uitvoering van de dienstregeling van tram en 

bus, voor de verkeersleiding, de klantenservice en bemensing van het loket. 

Artikel 44. Kwalificaties 

Personeel dat in contact staat met reizigers moet beschikken over de vereiste 

diploma’s en beschikt daarnaast over de volgende eigenschappen en 

vaardigheden:  

§ Een klantgerichte instelling en klantvriendelijk gedrag. 

§ Heeft voldoende uitstraling/overwicht/bagage/bevoegdheden om de 

orde en rust in de tram en bus te handhaven 

§ Een rijstijl gericht op laag brandstofgebruik, comfort, het bijdragen 

aan de (ervaring van) verkeersveiligheid en het voorkomen van 

ongelukken.  

§ Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

§ Voldoende beheersing van de Engelse taal om in het Engels gestelde 

vragen van reizigers te begrijpen en in het Engels te beantwoorden; 

§ Kennis van het gebied, het lijnennet en de dienstregeling alsmede van 

het aansluitend openbaar vervoer en het tariefsysteem, zodat het 

personeel reizigers pro- en reactief kunnen adviseren. 

§ Deskundig, gemotiveerd en betrokken. 

§ Herkenbaar als U-OV personeel en representatief en ordentelijk 

gekleed. 

§ Behulpzaam en rekening houdend met reizigers met een 

functiebeperking. 
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10. Tarieven en vervoerbewijzen 

Artikel 45. Tarieven en vervoerbewijzen 

1. De Concessieverlener heeft zich geconformeerd aan het geldende 

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart. De Concessiehouder 

moet zich derhalve houden aan dit convenant. 

2. De OV-visie is kader stellend voor de vervoerbewijzen en tarieven. 

3. De Concessiehouder dient, bij voorkeur in het uitvoeringsplan, voorstellen 

bij de Concessieverlener in voor vervoerbewijzen en tarieven. 

4. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de landelijke 

tarieven index (LTI) zoals opgenomen in bijlage 9. In de index wordt geen 

vraaguitval opgenomen. 

5. De Concessieverlener stelt proposities en vervoerbewijzen en de tarieven 

vast. De Concessiehouder heeft adviesrecht voordat de vervoerbewijzen 

en tarieven worden vastgesteld.  

6. De Concessiehouder geeft op een duidelijke en een voor alle doelgroepen 

laagdrempelige wijze, de kosten per reis weer. 

Artikel 46. OV-Chipkaart 

1. De Concessiehouder moet voor eigen rekening en risico beschikken over 

een goed functionerend door TLS gecertificeerd OV-Chipkaartsysteem, 

zodanig dat alle reizigers in de Concessie bij alle door hen in de Concessie 

gemaakte ritten met de OV-chipkaart conform de door Concessieverlener 

vastgestelde proposities en tarieven kunnen reizen. 

2. Voor de bussen geldt dat de OV-Chipkaart apparatuur (CICO) door de 

Concessiehouder in het voertuig wordt geplaatst. 

3. De OV-Chipkaartapparatuur in de bus is betrouwbaar en dusdanig 

geplaatst en werkend dat het in- en uitstapproces zo min mogelijk wordt 

verstoord. 

4. In de over te nemen bussen als bedoeld in artikel 39 zijn kaartlezers 

aanwezig. 

5. De Concessieverlener is verantwoordelijk voor kaartlezers op de perrons 

voor de tram. In de tram zijn geen kaartlezers geplaatst.  

6. De kaartlezers als bedoeld in lid 5 zijn via een specifiek level 2 systeem 

verbonden met de level 3 van de Concessiehouder. Kaartlezers en dit level 

2 systeem, inclusief de betreffende software, zijn eigendom van de 

Concessieverlener. Het level 2 systeem is geplaatst in de serverruimte van 

het tramdepot Nieuwegein. Alle tramhaltes zijn aangesloten op glasvezel. 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het bedrijfsvaardig houden 

van het systeem en is daarom verantwoordelijk voor het beheer, exclusief 

schoonhouden. Het beheer omvat ook het verhelpen van de gevolgen van 

vandalisme en de glasvezelverbindingen.  

7. Als de OV-chipkaartapparatuur niet functioneert, mogen reizigers gratis 

reizen. Opbrengstderving is voor rekening en risico van de 

Concessiehouder. 

Artikel 47. Verkrijgbaarheid OV-chipkaart  

1. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor een voldoende dekkend 

distributienetwerk voor OV-chipkaarten, saldo, producten en service. 

2. Onder een voldoende dekkend distributienetwerk zoals bedoeld in lid 1 

wordt verstaan ten minste 60 distributiepunten. Deze distributiepunten 

zijn uitgerust met een Aanvul Machine. 
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3. Het distributienetwerk van ten minste 60 verkooppunten moet gelijkmatig 

over het bebouwde deel van het Concessiegebied verspreid zijn. 

4. De Concessieverlener heeft voor eigen rekening en risico voorzien in 

aanschaf en onderhoud van 60 bij de distributiepunten geplaatste Aanvul 

Machines. Deze distributiepunten zijn opgenomen in bijlage 10. 

5. De Concessiehouder stelt reizigers in staat om de OV-chipkaart op te laden 

via internet en via een automatisch incasso.  

6. De Concessiehouder zorgt voor de tijdige bekendmaking van de 

kaartsoorten, de tarieven, de wijze van verkrijging en betaling en de 

overige voorwaarden.  

7. De Concessiehouder stelt reizigers in staat om op de halte of in de bus een 

vervoerbewijs waaronder tenminste een enkele reis te kopen. 

8. Op de perrons voor de tram zijn Afhaalmachines geplaatst. Deze 

Afhaalmachines zijn eigendom van de Concessieverlener. Het beheer van 

deze machines en de afwikkeling van de transacties via deze machines is 

door de Concessieverlener ondergebracht bij CCV. De Concessiehouder 

moet CCV tijdig voorzien van de EOD-informatie. 

9. De Concessiehouder moet ervoor zorgen dat via zijn loketten, de door 

hem gecontracteerde distributiepunten en de daar geplaatste Aanvul 

Machines alle producten worden verkocht die onderdeel zijn van door de 

Concessieverlener vastgestelde tarieven.  

10. De Concessiehouder moet via zijn distributie- en verkooppunten producten 

verkopen die van toepassing zijn op buslijnen van andere vervoerders die 

in het Concessiegebied rijden. Ook wordt service verleend aan reizigers 

van buslijnen die niet behoren tot de Concessie en aan reizigers die een 

OV-chipkaart of product bezitten die niet gekocht is bij de 

Concessiehouder. 

Artikel 48. Kaartcontrole 

1. Reizigers zijn verplicht in- en uit te checken (ook bij abonnementen). 

2. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor kaartcontrole. Opbrengsten 

van administratieve sancties en speciale kaartsoorten komen ten gunste 

van de Concessiehouder. 

Artikel 49. Zwart- en grijsrijden 

1. Het percentage zwart- en grijsrijden bedraagt per buslijn per kwartaal in 

de Concessie maximaal 3%.  

2. Het percentage zwart- en grijsrijden bedraagt per kwartaal in de tram 

maximaal 5%.  

3. De Concessiehouder moet ter zake jaarlijks onderzoek doen conform het 

protocol van metingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Artikel 50. Ontwikkelingen OV-Chipkaart 

De Concessiehouder is gehouden aan de landelijke en regionale ontwikkelingen 

en het beleid inzake de OV-Chipkaart. 
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11. Reisinformatie 

De Concessieverlener vindt het essentieel dat de reizigers die gebruik maken 

van het openbaar vervoer tijdig en op adequate wijze worden voorzien van de 

benodigde reisinformatie. De reisinformatie moet aansluiten bij de wensen en 

de beleving van de reizigers. Het is aan de vervoerder om de juiste media en 

middelenmix in te zetten zodat alle doelgroepen op een laagdrempelige wijze 

gratis toegang tot de reisinformatie hebben.  

Onder reizigers verstaat de Concessieverlener nadrukkelijk niet alleen de 

daadwerkelijke OV-reiziger, maar ook de potentiële OV-reiziger. 

Artikel 51. Verantwoordelijkheid 

1. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het bieden van adequate 

reisinformatie per doelgroep in de Concessie, aansluitingen op lijnen van 

andere vervoerders en concessiegrensoverschrijdend vervoer van andere 

vervoerders halterend binnen het Concessiegebied.  

2. De Concessiehouder is gehouden aan het voeren van eenduidige 

haltenamen en eindbestemmingen voor alle buslijnen. 

Artikel 52. Reisinformatie in gedrukte vorm en digitaal 

De Concessiehouder stelt geplande, accurate en actuele Dienstregeling voor 

reizigers beschikbaar, via www.U-OV.info (zie artikel 53). De geplande 

Dienstregeling moet op papier beschikbaar zijn. Alle informatie moet voldoen 

aan de huisstijl van U-OV en eenvoudig en gratis verstrekt en geraadpleegd 

kunnen worden. Een nieuwe Dienstregeling is meer dan (2) twee weken voor 

de ingangsdatum van deze nieuwe Dienstregeling voor de reizigers 

beschikbaar. 

Artikel 53. Internet 

1. De Concessieverlener is eigenaar van de domeinnaam www.U-OV.info en 

stelt deze ter beschikking aan de Concessiehouder. 

2. De Concessiehouder beheert en ontwikkelt voor de regio Utrecht de 

www.U-OV.info website. Deze website is de regionale informatieve 

Openbaar Vervoer site en bevat alle benodigde (actuele) informatie voor 

de diverse doelgroepen. De website is een volwaardige website en geen 

voorportaal voor de eigen site van de Concessiehouder.  

3. De Concessiehouder moet een actieve rol spelen in het verder verbeteren 

van de website www.U-OV.info en het stimuleren van het gebruik ervan. 

4. De Concessiehouder draagt na afloop van de Concessie de content over 

aan de Concessieverlener of op diens verzoek aan de opvolgende 

concessiehouder. 

Artikel 54. Informatie op en in bus 

1. De bussen zijn voorzien van een uniforme routeaanduiding waarin 

bestemming en lijnnummer worden getoond. De informatie moet onder 

normale weer- en lichtomstandigheden goed leesbaar zijn. Aan de 

voorzijde en de instapzijde zijn de bussen voorzien van het lijnnummer en 

bestemming, aan de achterzijde volstaat een display met het lijnnummer. 

Het lijnnummer kan bestaan uit letters en/of cijfers.  

2. De bussen zijn in het interieur voorzien van werkende displays met actuele 

reisinformatie. Deze tonen tijdens de rit minimaal: 



 

Aanbesteding Concessie Tram en Bus regio Utrecht – Concept Programma van Eisen   / 29 
26 maart 2012 –versie 6 

§ Actuele tijd. 

§ Volgende halte en de daarbij verwachte aankomsttijd. 

§ Eindbestemming of eerstvolgende knooppunthalte en de daarbij 

verwachte aankomsttijd. 

3. Voor aankomst op de haltes wordt op de in lid 2 bedoelde display de 

relevante informatie getoond en op haltes met relevante 

overstapverbindingen wordt de actuele vertrektijd getoond van deze 

overstapverbindingen, zowel van bussen als treinen. 

4. In de bussen wordt automatisch de eerstvolgende halte omgeroepen. De 

omroep is zo ingesteld dat deze in de gehele bus goed hoorbaar is, maar 

geen overlast veroorzaakt. 

5. De displays zijn zodanig aangebracht in de bussen dat de reizigers vanaf 

elke positie in de bus informatie op de displays kunnen lezen zonder dat 

zij gehinderd worden door lichtinval van buiten. 

6.  De Concessiehouder moet informatie over wijzigingen van de 

Dienstregeling of tarieven en stremmingen in de bussen bekend maken. 

Artikel 55. Centrale reisinformatiesystemen  

1. De Concessiehouder levert gegevens over het openbaar vervoer in het 

Concessiegebied kosteloos aan: 

§ Een reisinformatiesysteem met een landelijk bereik (momenteel: 

Openbaar Vervoer Reisinformatie). 

§ De NDOV. 

§ Een eventueel regionaal reisinformatiesysteem (op verzoek van 

de Concessieverlener). 

2. Dit betreft statische gegevens (onder meer dienstregeling, 

vervoerbewijzen, geografische positie van de haltes, tarieven) en 

dynamische gegevens (geplande afwijkingen van de dienstregeling zoals 

door wegwerkzaamheden, omleidingen, afwijkende haltes), alsook actuele 

gegevens (ongeplande afwijkingen van de dienstregeling zoals uitgevallen 

ritten, vertragingen en stremmingen door calamiteiten, extreem weer en 

stakingen).  

3. De Concessiehouder levert deze gegevens digitaal aan volgens de TMI 

koppelvlakken aan de beheerder van het betreffende 

reisinformatiesysteem.  

4. Op verzoek van de Concessieverlener stelt de Concessiehouder overige 

gegevens, waaronder een digitale lijnennetkaart, zonder kosten 

beschikbaar aan reisinformatiesystemen en de Concessieverlener. 

Artikel 56. Informatie op en in de tram 

1. De dynamische reisinformatie in de tram valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Concessieverlener.  

2. De statische reisinformatie in de tram, conform de huisstijl van U-OV, valt 

onder de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder. In de tram is een 

aangegeven ruimte beschikbaar. De Concessiehouder levert de dragers 

van de statische reisinformatie aan bij de Concessieverlener. De 

Concessieverlener zorgt voor het aanbrengen van de statische 

reisinformatie. 

Artikel 57. Statische informatie op haltes en stations 

1. De Concessiehouder zorgt dat op alle haltes de statische informatie, 

tijdens de gehele geldigheidsduur, wordt gegeven, en dat deze informatie 

actueel, duidelijk leesbaar en correct is. 

2. Op haltes zonder informatiekast moet tenminste de volgende informatie 

worden verstrekt: 
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· De haltenaam. 

· De haltevertrekstaat en route van halterende lijnen. 

3. Op haltes met een informatiekast moet tenminste de volgende informatie 

worden verstrekt: 

· De haltenaam. 

· De haltevertrekstaat en route van halterende lijnen. 

· Tariefinformatie voor het tram en busvervoer. 

· Het klantenservicenummer van de Concessiehouder en andere 

vervoerders die de halte aandoen met hierbij vermelding van 

openingstijden en eventuele telefoonkosten. 

· Het telefoonnummer en de internetsite van het landelijke 

openbaar vervoer reisinformatiesysteem. 

· Een nummer waar reizigers klachten/opmerkingen over het 

beheer van de halte kwijt kunnen. 

· De internetsite www.U-OV.info voor het regionale openbaar 

vervoer. 

· Een lijnennetkaart in kleur voorzien van de lijnen van de 

Concessiehouder en lijnen van andere vervoerders die binnen het 

Concessiegebied rijden inclusief een legenda van alle lijnnummers 

van de Concessie.  

· De omgevingsplattegrond van de halte, met daarop aangegeven 

de haltes en straten in de omgeving van de desbetreffende halte, 

een bijzonder gebouw, industrieterrein of een attractie.  

· Een uitlichting van lijnnummer en eindbestemming van de lijnen 

die de halte aandoen. 

· Overstappunten. 

· Een legenda met toelichting op de gebruikte symbolen en 

alfabetische opsomming van de straten in de omgeving. 

· Het dichtstbijzijnde verkooppunt en een toelichting op het gebruik 

van de OV-chipkaart. 

· Een verwijzing naar Regiotaxi Utrecht. 

· Ruimte voor mededelingen.  

4. Een halte zonder abri moet voorzien zijn van een haltevertrekstaat-kastje 

aan de haltepaal. Een halte met abri en tenminste één informatiekast, 

mag niet zijn voorzien van haltevertrekstaat-kastje.  

5. Bij de beëindiging van de Concessie moet de Concessiehouder de 

informatiekasten inclusief de informatiepanelen die zich in de 

informatiekasten bevinden, alsmede alle documentatie betreffende de 

afspraken met de gemeente over de betreffende abri, volledig overdragen 

aan de opvolgende concessiehouder. 

6. Elke lijn die de halte aandoet moet aan beide zijden van het haltebord 

getoond worden. Het haltebord is voorzien van het U-OV logo. De 

lijnnummers hebben een uniforme uitstraling. De Concessiehouder is 

verantwoordelijk voor het aanbrengen van de lijnnummers. 

Artikel 58. Reisinformatie op busstations 

1. Op busstations met een informatiekast moet tenminste de informatie 

worden verstrekt zoals opgenomen in artikel 57 lid 3: 

2. In aanvulling op lid 1 moet de Concessiehouder op busstations tenminste 

de volgende aanvullende informatie verzorgen: 

· Actuele plattegronden van het busstation waaruit de plaats van de 

halte per buslijn blijkt; 

· Lijsten van bestemmingen (plaatsen/wijken) en de lijnen (met 

aanduiding van de bestemming) waarmee deze bestemmingen 

kunnen worden bereikt. 
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3. De informatie zoals bedoeld in lid 2 moet in specifieke informatiekasten 

worden aangebracht. De Concessieverlener is verantwoordelijk voor 

aanschaf en plaatsing van de informatiekasten waar deze bij aanvang van 

de Concessie ontbreken. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor 

beheer, onderhoud en vervanging tijdens de Concessie. Aan het einde van 

de Concessie moeten alle kasten schadevrij en in volledige functionaliteit 

overgedragen worden aan de opvolgende concessiehouder. 

Artikel 59. Lijnennetkaart  

Een (schematische) lijnennetkaart moet voor de incidentele en regelmatige 

reiziger begrijpelijk zijn. De hiërarchische  opbouw van het lijnennet, 

belangrijke bestemmingsgebieden, knooppunten en aansluiting op ander 

(openbaar) vervoer wordt hierin logisch inzichtelijk gemaakt. De kaarten 

moeten geproduceerd en opgehangen worden door de Concessiehouder.  

Artikel 60. Dynamische en actuele reisinformatie 

1. De Concessieverlener moet informatie conform de koppelvlakdefinities 

zoals opgenomen in bijlage 7 aan GOVI leveren. Als gedurende de 

Concessieperiode koppelvlakdefinities in BISON verband worden gewijzigd, 

toegevoegd of verwijderd, moet de Concessiehouder de gegevens conform 

de in BISON vastgestelde koppelvlakdefinities binnen een jaar na 

vaststelling hebben geïmplementeerd en leveren. 

2. De Concessiehouder voorziet de centrale reisinformatiesystemen (zie 

Artikel 55) van actuele reisinformatie.  

3. De Concessiehouder voorziet de beheerder(s) van displays op haltes en 

stations van de gegevens die benodigd zijn om voortdurend de juiste 

actuele informatie op deze displays te laten zien, waaronder vrije 

tekstberichten conform de koppelvlakken 15 en 17. 

4. Voor het ter beschikking stellen van deze gegevens mogen geen kosten in 

rekening worden gebracht. 

Artikel 61. Informatie bij omleidingen en verstoringen  

1. Tijdelijke, geplande wijzigingen in de dienstregeling worden ten minste 

twee weken tevoren bekend gemaakt. 

2. Tevens worden deze wijzigingen doorgegeven: 

§ Aan reisinformatiesystemen met een landelijk bereik (momenteel: 

Openbaar Vervoer Reisinformatie). 

§ Aan de plaatselijke en regionale media 

§ Via in BISON verband vastgestelde koppelvlakken aan de GOVI-

server. 

3. Reizigers moeten tijdens de reis zo goed mogelijk op de hoogte worden 

gehouden van eventuele verstoringen en de gevolgen daarvan voor hun 

reis. Daartoe wordt in tram en bus en op de haltes informatie verstrekt 

over verstoringen in de dienstuitvoering, en de aangeraden reisroute voor 

reizigers. Voor weergave op displays wordt deze informatie aangeleverd  

via koppelvlak 15 en 17. 

4. Verstoringen in de dienstuitvoering worden vermeld op de www.U-OV.info  

en doorgegeven aan informatiediensten.  

5.   

Artikel 62. Beschikbaar stellen van informatie 

De Concessiehouder stelt tenminste de informatie van koppelvlak 1, 6, 15 en 

17  om niet ter beschikking aan derden ten behoeve van (ontwikkelen van) 

reisinformatie(systemen). 
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Artikel 63. Toegankelijkheid van de informatie  

1. De Concessiehouder geeft uitvoering aan de CROW richtlijn 219f voor 

toegankelijke reis- en routeinformatie.  

2. De informatie op internet is bruikbaar voor slechtzienden. Hiertoe voldoet 

de informatie van de Concessiehouder aan de betreffende W3C-normen. 
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12. Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid is een basisvoorwaarde voor het openbaar vervoer. Aan de 

verbetering van de sociale veiligheid wordt daarom groot belang toegekend. 

Vele partijen (Concessiehouder, overheid en politie) moeten samenwerken om 

de veiligheid van de reizigers en personeel in en rond openbaar vervoer te 

verbeteren.  

Het beleid voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer is gericht op het 

voorkomen van en verminderen van het aantal incidenten in en rond het 

openbaar vervoer voor reizigers en personeel enerzijds en het verbeteren van 

het veiligheidsgevoel anderzijds. Het gaat hierbij om maatwerk, dat per 

gebied, lijn of tijdstip kan verschillen.  

Onveiligheid doet zich niet overal in dezelfde mate voor. In bepaalde gebieden, 

op bepaalde lijnen en op bepaalde tijden is sociale onveiligheid groter dan in 

andere gebieden, op een andere lijn of op andere tijden. De maatregelen 

worden dan ook gericht op die plaatsen waar problemen zich voordoen en/of 

problemen te verwachten zijn. 

Maatwerk in maatregelen tijdens de concessie is van belang. Om maatwerk 

mogelijk te maken en om de sociale veiligheid uit de concurrentie te halen, 

kan de concessiehouder jaarlijks aanspraak maken op een subsidie voor 

sociale veiligheid. In samenspraak met de Concessieverlener zullen de 

maatregelen worden opgesteld. 

Artikel 64. Verantwoordelijkheid  

1. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de sociale veiligheid van 

reizigers en personeel in de trams en bussen die in de dienstregeling 

worden ingezet en op de perrons van de tram. 

2. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het cameratoezicht op de 

haltes van de tram met een camera-observant . 

3. De Concessieverlener is verantwoordelijk voor aanschaf en beheer en 

onderhoud van de camera’s op de haltes van de tram en in de tram. 

Artikel 65. Controledruk 

Als controlenorm geldt, dat tenminste 2% van alle in de voor de Concessie 

geldende dienstregeling opgenomen ritten door bevoegde en door de reizigers 

als zodanig herkenbare medewerkers van de Concessiehouder wordt 

gecontroleerd. 

Artikel 66. Cameratoezicht 

1. De bussen zijn voorzien van camera’s die gezichten filmen, een 

overzichtsbeeld geven van het interieur van het voertuig en de instapzone 

direct buiten de bussen.  

2. De kwaliteit van de registratie moet zodanig zijn, dat persoonsherkenning 

mogelijk is. 

3. De Concessiehouder moet in staat zijn na een incident in een voertuig 

direct het registratiesysteem uit te lezen.  

4. De Concessiehouder is verplicht zonder kosten opgeslagen beelden ter 

beschikking te stellen op vordering van politie en justitie, en aan 
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Concessieverlener en derden indien dat in verband met procesvoering 

en/of schadeverhaal gevraagd wordt.  

5. De beelden uit de trams en bussen worden door de Concessiehouder 

bewaard gedurende 7 dagen, dan wel langer op verzoek van de 

Concessieverlener.  

6. Camerabeelden worden aan de politie verstrekt wanneer deze daar in het 

kader van een proces-verbaal of andere opsporingsactiviteiten om vraagt. 

7. Voor auto's, versterkingsritten, scholierenritten en evenementenritten 

geldt dit artikel niet. 

Artikel 67. Personeel  

1. Het personeel van de Concessiehouder moet zorgen dat reizigers veilig, 

comfortabel en conform Dienstregeling worden vervoerd en dat rust en 

orde in de bussen en trams gehandhaafd blijft. 

2. De Concessiehouder hanteert een geweldsprotocol dat beschrijft hoe 

personeel zich in conflictsituaties moet gedragen. 

3. De Concessieverlener moet instemmen met het geweldsprotocol. 

Artikel 68. Opvolging 

1. Reizigers kunnen in contact treden met in bus aanwezige personeelsleden, 

door hen zelf te benaderen of via een spraakverbinding.  

2. Er is rechtstreeks, en in geval van nood onopvallend, contact mogelijk 

tussen personeel in de tram of bus en de Verkeersleiding.  

3. Medewerkers van de Verkeersleiding kunnen (mogelijke) noodsituaties 

goed inschatten en hierbij adequaat handelen.  

4. De Concessiehouder heeft afspraken met politie en/of met andere 

vervoerders in het Concessiegebied over samenwerking en het verlenen 

van assistentie in noodsituaties ter bevordering van de sociale veiligheid, 

ter bestrijding van criminaliteit en vandalisme, en de opvolging daarvan. 

Artikel 69. Veiligheidsarrangementen  

1. Als de sociale veiligheidsproblematiek daar aanleiding toe geeft, neemt de 

Concessiehouder met ondersteuning van de Concessieverlener initiatief om 

te komen tot veiligheidsarrangementen. 

2. De Concessiehouder sluit zich aan bij nieuwe veiligheidsarrangementen die 

door de Concessieverlener, Provincie Utrecht, gemeenten in het 

concessiegebied, Nederlandse Spoorwegen, politie of justitie worden 

geïnitieerd. 

Artikel 70. Huisregels 

In de tram en bus gelden huisregels. De Concessiehouder hanteert hiertoe 

huisregels, maakt deze bekend aan de reizigers en spreekt reizigers er op aan 

als zij zich niet aan de huisregels houden. De huisregels zijn conform de 

huisstijl van U-OV. 
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13. Klantenservice 

Artikel 71. Service en verkooppunt Utrecht Centraal Station 

1. Integraliteit is het uitgangspunt van de nieuwe OV-terminal. 

Reisinformatie, verkoop en service zal in de eindsituatie voor alle 

modaliteiten gezamenlijk plaatsvinden in de centrale hal van de OV-

terminal. Het is niet bekend wanneer de eindsituatie operationeel is. De 

inzet van personeel in de eindsituatie zal niet meer zijn dan nodig in de lid 

2 en 3 genoemde situatie. 

2. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de exploitatie en de 

volwaardige instandhouding van een (tijdelijk) service en verkooppunt op 

Utrecht Centraal Station. 

3. De openingstijden van het service- en verkooppunt zijn tenminste: 

· Op weekdagen van 06:30 tot 19:00 uur 

· Op zaterdag van 09:00 tot 17:30 uur 

· Op zondag van 10:00 tot 17:00 uur 

Artikel 72. Klantenservice U-OV 

1. De Concessiehouder moet een klantenservice U-OV hebben waar reizigers 

terecht kunnen met vragen en problemen. 

2. De klantenservice is voor vragen op werkdagen telefonisch bereikbaar van 

8:00 tot 20:00 uur op telefoonnummer 088-0025456. Ook is de 

klantenservice schriftelijk en per e-mail bereikbaar. 

3. Het 088-0025456 informatie- en klachtennummer is eigendom van de 

Concessieverlener en wordt beschikbaar gesteld aan de Concessiehouder 

gedurende de Concessieperiode. De abonnementskosten en 

gesprekskosten zijn voor rekening van de Concessiehouder. 

4. Het telefoonnummer van de klantenservice U-OV is een nummer dat 

maximaal tegen 10 cent per minuut4 exclusief de kosten voor het gebruik 

van een mobiele telefoon gebeld kan worden. Het postadres is een 

antwoordnummer. 

5. De gemiddelde wachttijd voor een reiziger bij het telefonisch contact 

opnemen met de klantenservice bedraagt niet meer dan gemiddeld 30 

seconden over de periode van één kalendermaand. Onder wachttijd wordt 

verstaan de tijd die verstrijkt tussen de eerste beltoon na het kiezen van 

het 088-nummer en het feitelijke contact met de medewerk(st)er van de 

Concessiehouder. 

Artikel 73. Klachten en suggesties  

1. Reizigers kunnen klachten en suggesties ten minste schriftelijk, telefonisch 

en via e-mail of internet indienen bij het, door de Concessiehouder  

ingesteld, meldpunt U-OV. 

2. De Concessiehouder maakt aan de reizigers kenbaar hoe klachten en 

suggesties kunnen worden ingediend en hoe de Concessiehouder deze af-

handelt. 

3. Het Concessiehouder neemt alle klachten en suggesties in behandeling die 

betrekking hebben op het openbaar vervoer in de Concessie. 

4. De Concessiehouder handelt alle klachten en suggesties correct, 

klantvriendelijk en uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na inzending van de 

klacht af.  
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5. De Concessiehouder registreert klachten en suggesties en de inhoudelijke 

afhandeling hiervan.  

6. De Concessiehouder is verplicht aangesloten bij de onafhankelijke 

Geschillencommissie van het Openbaar Vervoer. 

7. De Concessiehouder verstrekt de Concessieverlener inzicht in de klachten 

en de klachtafhandeling. 

Artikel 74. Gevonden voorwerpen 

De Concessiehouder bewaart voorwerpen die reizigers hebben laten liggen, en 

stelt reizigers die iets verloren zijn in de gelegenheid hun bezit terug te 

krijgen. De Concessiehouder hanteert hiertoe een regeling voor gevonden 

voorwerpen en maakt deze kenbaar aan de reizigers.  

Artikel 75. Reizigershandvest 

De Concessiehouder brengt een reizigershandvest uit waarin hij aan de 

reizigers duidelijk maakt welke kwaliteit van het openbaar vervoer 

gegarandeerd wordt, en welke rechten reizigers hebben indien niet aan deze 

kwaliteit wordt voldaan. Het reizigershandvest treedt in werking bij de start 

van de Concessie en wordt vóór inwerkingtreding ter advisering voorgelegd 

aan het ROCOV. In het reizigershandvest wordt ten minste aandacht besteed 

aan:  

§ Dienstuitvoering (punctualiteit, uitval, capaciteit, wachten bij 

aansluitingen, vervangend vervoer); 

§ Houding en dienstverlening van het personeel;  

§ Staat van onderhoud en schoonhouden van het materieel; 

§ Huisregels; 

§ De klachtenregeling en afhandelingstijd van klachten;  

§ De bereikbaarheid van de klantenservice U-OV. 

                                                                                                                                                                                                                                              

4 Dit tarief mag niet worden geïndexeerd. 
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14. Consumentenorganisaties 

Artikel 76. Het ROCOV-Utrecht 

1. De Concessieverlener heeft met het Regionaal Overleg 

Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Utrecht (ROCOV-Utrecht) een 

overeenkomst gesloten, waarmee de Concessieverlener het ROCOV-

Utrecht erkent als het Consumentenplatform, waaraan advies gevraagd 

wordt volgens de Wet personenvervoer 2000 en waarmee wordt overlegd 

over onderwerpen met betrekking tot de Concessie.  

2. De Concessiehouder voert op regelmatige basis overleg met het ROCOV-

Utrecht en neemt, op verzoek van het ROCOV-Utrecht of de 

Concessieverlener, deel aan de vergaderingen van het ROCOV-Utrecht. De 

Concessiehouder conformeert zich aan de geldende procedures en 

werkwijzen van het ROCOV-Utrecht.  

Artikel 77. Onderwerpen 

De Concessiehouder biedt de in het ROCOV-Utrecht verenigde 

Consumentenorganisaties gelegenheid advies aan hem uit te brengen conform 

artikel 33 van het Besluit personenvervoer 2000. 

Artikel 78. Informatie-uitingen 

De Concessiehouder verstrekt het ROCOV digitaal of op papier een of 

meerdere exemplaren van alle informatie-uitingen inzake de Concessie. 
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15. Specifieke eisen tramvervoer 

Het tramvervoer in de regio Utrecht is in ontwikkeling. Grootschalige 

vernieuwing en onderhoud van de infrastructuur op de tramverbinding tussen 

Utrecht Centraal en Nieuwegein/IJsselstein vindt voor een deel plaats in de 

Concessieperiode. De tramverbinding wordt vanaf Utrecht Centraal 

doorgetrokken naar De Uithof. Door een verlenging van de tramverbinding en 

de daarbij benodigde extra tramstellen, is een verbouwing van de tramremise 

in Nieuwegein noodzakelijk. 

 

De Concessieverlener hanteert voor het tramvervoer in de regio Utrecht de 

volgende regelgeving: Spoorwegwet (2003, artikel 3), Wet aanleg locaalspoor 

en tramwegen (1917), de komende Wet lokaalspoor en 

samenwerkingsafspraken met ILT. 

 

De Concessieverlener is eigenaar en beheerder van de tramstellen, 

infrastructuur, haltes, remise, apparatuur voor verkeersleiding en 

cameratoezicht op haltes en in de tramvoertuigen. Dit zijn de assets van het 

tramsysteem.  

 

De Concessieverlener stelt de assets beschikbaar aan de Concessiehouder. De 

financiële aspecten ter zake worden geregeld in de Concessiebeschikking 

 

De Concessiehouder verzorgt de verkeersleiding en uitvoering van het 

tramvervoer.  

Artikel 79. Verantwoordelijkheid 

1. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het 24 uur per dag sturen en 

bewaken van het tramsysteem.  

2. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de trambestuurders. 

3. De Concessiehouder is bij calamiteiten verantwoordelijk voor de 

coördinatie. 

Artikel 80. Tramverbinding Utrecht Centraal Station – De Uithof 

De Concessiehouder start, volgens de thans geldende planning in januari 2018 

de exploitatie met de tram tussen Utrecht Centraal en De Uithof. Voor de start 

van de exploitatie vindt tussen januari 2017 en juni 2017 een testbedrijf en 

vanaf juni 2017 een proefbedrijf. Meer informatie over de tramverbinding is 

opgenomen in bijlage 11. 

Artikel 81. Materieel 

1. De Concessieverlener stelt dagelijks aan de Concessiehouder trams voor 

gebruik ter beschikking die nodig zijn voor het uitvoeren van de 

Dienstregeling. 

2. Concessiehouder en Concessieverlener stellen binnen zes (6) maanden 

nadat de concessieverlening onherroepelijk is geworden een Service Level 

Agremeent (SLA) op voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de trams. 

Tevens staan in de SLA alle taken en procedures beschreven.  

3. De Concessiehouder en Concessieverlener zorgen voor een procedure dat 

jaarlijks de SLA wordt getoetst op actualiteit en uitvoering. Indien nodig 

wordt de SLA  aangepast op basis van de uitkomsten van de toetsing. 

4. De Concessieverlener kan een audit (laten) uitvoeren om te toetsen of de 

Concessiehouder de SLA juist uitvoert en of er sprake is van 
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onvolkomenheden in de SLA. De Concessiehouder dient hieraan zonder 

enig voorbehoud zijn medewerking te verlenen. De uitkomsten van de 

audit kunnen leiden tot een aanpassing van de SLA. 

5. Vanaf aanvang van de dienst is de Concessiehouder verantwoordelijk voor 

het voertuig. De trambestuurder meldt zich bij het in dienst komen bij de 

verkeersleiding. Na einde van de dienst levert de trambestuurder het 

voertuig in bij het onderhoudsbedrijf en meldt zich af bij de 

verkeersleiding en plaatst de tram dan op de tramremise zoals dat wordt 

aangegeven door het onderhoudsbedrijf. 

6. De Concessiehouder mag geen reclame voeren in en op de trams. 

Artikel 82. Trambestuurders 

1. Tijdens de uitvoering van de dienst heeft de trambestuurder contact met 

de verkeersleiding.  

2. De bestuurders van de trams zijn tijdens de dienst verantwoordelijk voor 

de juiste werking van de tram. Ze bedienen de tram op de juiste wijze ter 

voorkoming van schade en bovenmatige slijtage. 

3. Een trambestuur moet in bezit zijn van een rijbewijs A en/of B en 

minimaal 23 jaar zijn. 

4. Vanaf 1 juli 2014 moeten alle trambestuurders voldoen aan de volgende 

eisen: 

· Niet kleurenblind voor rood en groen. 

· Een psychologische test afgelegd waaruit geschiktheid blijkt om 

als trambestuurder te werken (stressbestendig, kunnen 

anticiperen op het verkeer rekening houdend met de 

karakteristieken van tram, concentratie op het werk en omgang 

met het publiek). 

Artikel 83. Rijvaardigheidsbewijs 

1. Bij aanvang van de Concessie moeten alle trambestuurders de beschikking 

hebben over een geldig rijvaardigheidsbewijs tram afgegeven door 

Connexxion. Indien de geldigheid van het rijvaardigheidsbewijs afloopt, 

dan moeten zij een nieuw rijvaardigheidsbewijs tram, afgegeven door de 

Concessiehouder, behalen. 

2. Het rijvaardigheidsbewijs en de rijopleiding hebben betrekking op de 

volgende punten in hoofdlijnen: 

· Zorg voor en veiligheid van de reizigers tijdens de reis en bij het 

in- en uitstappen; 

· Een adequate bediening van de tram. Aspecten hierbij zijn 

comfort van de reizigers en beperken van slijtage, energieverbruik 

en het voorkomen van (onnodige) storingen; 

· Veiligheid in het verkeer en kennis van de baan; 

· Oplossen van eenvoudige storingen aan de trams; 

· Melden van onvolkomenheden en storingen aan de trams, haltes 

en de baan. 

Artikel 84. Veiligheidsprestatie 

De Concessiehouder moet voor ten minste de exploitatie en verkeersleiding 

voldoen aan het Integraal Programma van Eisen Tramsysteem Regio Utrecht 

zoals opgenomen in bijlage 12 en het veiligheidszorgsysteem Tramsysteem 

Regio Utrecht zoals opgenomen in bijlage 13.  
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Artikel 85. Veiligheidszorgsysteem 

1. De Concessiehouder moet beschikken over een veiligheidszorgsysteem dat 

voldoet aan de ontwerp Wet lokaalspoor zoals opgenomen in bijlage 14. 

2. Het veiligheidszorgsysteem moet voldoen aan Bijlage III van de richtlijn 

2004/49/EG met uitzondering de onderdelen c. en d. van 2. 

3. De Concessieverlener kan op ieder, door hem gewenst moment, een audit 

uit (laten) voeren op het veiligheidszorgsysteem van de Concessiehouder. 

De Concessiehouder moet zijn medewerking verlenen en de aanbevelingen 

uit het auditrapport uitvoeren. 

Artikel 86. Incidentenregistratie 

1. De Concessiehouder moet een registratie bijhouden van veiligheid 

gerelateerde incidenten en bijna ongelukken. Het incidentenregister moet 

afgestemd zijn op het incidentregistratiesysteem van de 

Concessieverlener. 

2. De Concessiehouder moet de Concessieverlener in voorkomende gevallen 

direct over veiligheid gerelateerde incidenten informeren. 

3. De Concessiehouder moet bij een incident direct een Melding Bijzondere 

Voorvallen opstellen conform afspraken met IVW. Deze afspraken kunnen 

tijdens de looptijd van de Concessie vervangen worden door een regeling 

van de Concessieverlener. 

Artikel 87. Calamiteitenplan 

1. De Concessiehouder moet in overleg met betrokken partijen een 

calamiteitenplan voor het tramsysteem opstellen. De Concessiehouder is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan door alle partijen. 

2. Het calamiteitenplan beschrijft het afhandelen van calamiteiten die zich 

voor doen op de trambaan, op de haltes en in de trams. 

3. De Concessieverlener kan een audit (laten) uitvoeren om te toetsen of de 

Concessiehouder het calamiteitenplan juist uitvoert en of er sprake is van 

onvolkomenheden in het calamiteitenplan. De Concessiehouder moet 

hieraan zonder enig voorbehoud zijn medewerking aan verlenen. De 

uitkomsten van de audit kunnen leiden tot een verplichte aanpassing van 

het calamiteitenplan. 

Artikel 88. Calamiteiten 

1. Bij calamiteiten en ongevallen waar een tram bij betrokken is, is de 

Concessiehouder verantwoordelijk voor de opvang van de reizigers en 

trambestuurders en hij moet hiervoor een calamiteitenorganisatie 

inrichten.  

2. De Concessiehouder biedt zorg die aansluit bij de ernst en aard van de 

calamiteit en die adequaat wordt ingevuld naar de ontstane situatie en 

calamiteit.  

3. De Concessiehouder zorgt voor vervangend vervoer en de eerste 

begeleiding van de reizigers die gedupeerd worden door de calamiteit. 

Artikel 89. Infrastructuur 

1. De Concessiehouder stemt met de Concessieverlener af over het gebruik 

van de infrastructuur en neemt actief deel aan overleggen ter zake op 

eigen initiatief of als de Concessieverlener dit nodig vindt. 

2. Verstoringen aan de infrastructuur meldt de Concessieverlener tijdig aan 

de Concessiehouder. De Concessiehouder en de Concessieverlener 

spannen zich maximaal in om de overlast voor de reiziger te beperken.  
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Artikel 90. Taken verkeersleiding 

De Concessiehouder moet tenminste de taken verrichten van de 

Verkeersleiding conform het I-PvE Tramsysteem Regio Utrecht zoals 

opgenomen in bijlage [__]. 
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Begrippenlijst 

Auto: Motorrijtuig ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, 

de bestuurder daaronder niet begrepen. 

 

Besluit: Besluit personenvervoer 2000 (Stb 2000, 563), zoals dit van tijd tot 

tijd zal gelden. 

 

BISON: Platform voor Beheer Informatie Standaarden Openbaar Vervoer 

Nederland. 

 

Bus: Motorrijtuig, al dan niet voorzien van een aanhangwagen, ingericht voor 

het vervoer van meer dan acht personen, de vervoerder daaronder niet 

begrepen. 

 

Concessie: Het krachtens een Concessiebeschikking verleende recht op het 

tegen de in de beschikking vermelde voorwaarden, verrichten van openbaar 

vervoer in de zin van de Wet in het Concessiegebied gedurende de 

Concessieperiode. 

 

Concessiebeschikking: De beschikking, waarbij de Concessie aan 

Concessiehouder wordt verleend. 

 

Concessiegebied: Het geografische gebied waarop de Concessie betrekking 

heeft. 

 

Concessieperiode: De periode waarvoor de Concessie is verleend. 

 

Concessiehouder: Het vervoerbedrijf aan wie de Concessie verleend is. 

 

Concessieverlener: Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht die 

conform artikel 20 van de Wet Personenvervoer 2000 bevoegd gezag is om 

Concessie te verlenen. 

 

Consumentenorganisatie: De Concessieverlener hebben het Regionaal Overleg 

Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Utrecht (ROCOV) aangewezen als 

consumentenorganisatie in het kader van de Wet personenvervoer 2000. 

 

Dienstregeling: Voor een ieder kenbaar schema van reismogelijkheden waarin 

zijn aangeduid de halteplaatsen waartussen en de tijdstippen waarop openbaar 

vervoer wordt verricht, zo nodig onder de vermelding dat de halteplaatsen of 

tijdstippen door de reiziger kunnen worden beïnvloed. 

 

Dienstregelinguur: Som van de rijtijden van dienstregelingsritten, inclusief 

stilstanden op tussenhalten tot en met 2 minuten. 

 

Domein: Gedeelte van het DRIS systeem dat onder de verantwoordelijkheid 

van een bepaalde organisatie valt. 

 

DRIS: Dynamische Reis Informatie Systeem of Doorstroming, Regelmaat, 
Informatie en Stiptheid. 
 
DRIS architectuur: Raamwerk voor toepassingen gericht op een betere 

Doorstroming, Regelmaat, Informatievoorziening en Stiptheid. 
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Frequentie: Het aantal ritten per uurblok. 

 

GOVI: Grenzeloze OV Informatie. 

 

GOVI-server: Integratie service Grenzeloze OV Informatie. 

 

KAR: Korte Afstand Radio: Techniek voor gegevensuitwisseling met radio 

volgens Open Air Interface standaard. 

 

Materieel: De voertuigen die de Concessiehouder voor de uitvoering van de 

Concessie gebruikt of doet gebruiken. 

 

NDOV: Nationale Databank Openbaar Vervoer. 

 

Openbaar vervoer: Voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een 

Dienstregeling met een Auto, Bus, trein, metro of tram of een via een 

geleidesysteem voortbewogen voertuig.  

 

Programma van Eisen: Programma van Eisen Tram en Busvervoer in de regio 

Utrecht vastgesteld door het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht op 

[__] dat integraal onderdeel uitmaakt van het Bestek.  

 

ROCOV: Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. 

 

TMI: Transmodel koppelvlakken (TransModel Interchange). 

 

Transmodel: Een in Europees verband ontwikkeld referentiemodel ten behoeve 

van openbaar vervoerprocessen. 

 

Wegbeheerder: Eigenaar of beheerder van de weg, waar Concessiehouder met 

haar bussen gebruik maakt, ook de eigenaar of beheerder van de trambaan in 

de regio Utrecht wordt aangeduid als wegbeheerder voor de tramlijn waar 

Concessiehouder met trams gebruik van maakt. 

 

Wet: De Wet personenvervoer 2000 (Stb 2000, 314), zoals deze van tijd tot 

tijd zal gelden. 
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Bijlagen 

1. Hoofdlijnennotitie 

2. Concessiegrensoverschrijdende verbindingen 

3. OV Visie “Snel, betrouwbaar en effectief” 

4. Stijlwijzer U-OV 

5. Huisstijl R-Net 

6. Uitgangspuntennotitie dienstregeling 2013 

7. Koppelvlakdefinities 

8. Leasecontracten 

9. Landelijke Tarieven Index 

10. Distributiepunten 

11. De Uithoflijn 

12. Integraal Programma van Eisen Veiligheid Tramsysteem Regio Utrecht 

13. Veiligheidszorgsysteem Tramsysteem Regio Utrecht 

14. Ontwerpwet Lokaalspoor 

 


