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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 concept 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 op relaties, waar 

openbaar vervoer een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Dit heeft vooral 

betrekking op de bereikbaarheidsfunctie. 

 

Het OV draagt vanuit haar karakter als collectief vervoer bij aan de 

duurzaamheid en leefbaarheid van de regio. Daarnaast zal tijdens de 

volgende concessieperiode de focus van de vervoerder, BRU en andere 

partijen voortdurend gericht zijn op het beperken van de uitstoot per 

reizigerskilometer. 

 

De markt voor het openbaar vervoer is in de laatste jaren sterk gewijzigd. 

Marktpartijen hebben hun focus verlegd van het ‘kopen’ van marktaandeel 

naar het verkrijgen van concessies met een redelijk rendement en naar 

risicobeheersing. Deze marktontwikkeling in relatie tot het huidige 

economische klimaat leidt tot een uitdaging om de aanbesteding zo in te 

richten dat optimaal gebruik wordt gemaakt van marktwerking bij de 

vervoerbedrijven en de achterliggende markt waardoor een gunstige prijs-

kwaliteit verkregen wordt. 

 

Met de aanbesteding wordt gezocht naar een vervoerder die als partner 

samen met BRU tactische en operationele 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 vanzelfsprekend vindt. Om dit te realiseren, krijgt de 

vervoerder bij voorkeur functionele doelen en wordt hij beoordeeld op 

behaalde resultaten.  

 

 

A.J. (Arjen) Gerritsen 

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer 

Bestuur Regio Utrecht 
 

 



 

Aanbesteding Tram en Bus regio Utrecht - Hoofdlijnennotitie   / 2 
1 maart 2012 – versie 5 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 1 

1 Inleiding 3 

2 Context 4 

3 Ambitie en doelen 8 

4 Aanbestedingsstrategie 10 

4.1 Visie op aanbesteden 10 

4.2 Gunning 11 

5 Concessie 12 

5.1 Concessiegebied 12 

5.2 Concessieduur 14 

5.3 Dynamische concessie 16 

5.4 Concessieverlener 17 

6 Ontwikkeling en reizigersopbrengsten 18 

7 Ruimtelijk-economische ontwikkeling 21 

8 Klanttevredenheid 23 

9 Duurzaamheid en leefbaarheid 25 

10 Vervoerder als partner 27 

11 Financiën 28 

11.1 Reizigersopbrengsten en exploitatiebijdrage 28 

11.2 Financiële prikkels 29 

 



 

Aanbesteding Tram en Bus regio Utrecht - Hoofdlijnennotitie   / 3 
1 maart 2012 – versie 5 

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.  

 

Het huidige tram- en busvervoer is onderverdeeld in drie concessies, te 

weten “Regiovervoer Utrecht” (inclusief tram), “Spitslijnen” en “Stadsvervoer 

Utrecht”. Deze concessies zouden eindigen in december 2011. Een eerdere 

poging in 2010 om het openbaar vervoer aan te besteden heeft niet tot 

onherroepelijke gunning geleid. Hierdoor zijn de concessies verlengd tot 

december 2013. De nieuwe aanbesteding omvat de drie genoemde 

concessies. Regiotaxi Utrecht valt buiten de scope van deze aanbesteding. 

 

Begin 2012 is gestart met discussies over de hoofdlijnen van de nieuwe 

aanbesteding van het tram- en busvervoer in de regio Utrecht. Deze 

discussies zijn gevoerd met direct betrokkenen en belanghebbenden, zoals 

de inliggende gemeenten, belangenorganisaties en een daartoe ingestelde 

commissie van het algemeen bestuur. Daarbij is onder meer 

voortgeborduurd op het bestek uit 2010. Tevens is een expertmeeting 

georganiseerd voor het thema duurzaamheid en leefbaarheid. 

 

Bij de aanbesteding wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in de 

markt en de beschikbare middelen. 

 

De Hoofdlijnennotitie beschrijft het kader voor de verdere 

aanbestedingstraject en is tot stand gekomen op basis van de verkennende 

discussies, de leerpunten uit de vorige aanbesteding en de expertmeeting. 

 

Aan deze notitie kunnen (potentiële) inschrijvers geen rechten ontlenen.  
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2 Context 

OV-visie 

De beleidscontext voor de aanbesteding is de concept OV-visie “Snel, 

betrouwbaar en effectief” van BRU.  

 

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het OV-systeem is noodzakelijk, 

zeker gezien de binnenstedelijke verstedelijkingsopgave. Het OV-aanbod 

wordt vooral gericht op de wensen van de reiziger, die kan kiezen voor 

openbaar vervoer, en op relaties, waar openbaar vervoer een duidelijke 

toegevoegde waarde heeft. BRU focust op een efficiënter OV-netwerk, groei 

op de dragende lijnen, het niet verder uitbreiden van sociale en ontsluitende 

functie van het OV-systeem, een realistische verdeling over de regio van de 

bereikbaarheid per openbaar vervoer, op station Utrecht Centraal als hét 

OV-knooppunt van de regio Utrecht en op nevenknooppunten. 

 

Het OV-netwerk in de regio Utrecht in 2040 is van hoge kwaliteit: berekend 

op groei, betaalbaar, toegankelijk en duurzaam. Het wordt in drie lagen 

georganiseerd. 

1. Een dragend netwerk voor tram, trein en bus. 

2. Een servicenetwerk dat vooral gebieden ontsluit. 

3. Een netwerk voor individueel vervoer. 

 

De ambitie is om in 2040 in de regio een uitgebreid tramnetwerk te hebben 

als aanvulling op Randstadspoor. Radiale buslijnen en een netwerk van 

tangenten maken het dragende netwerk compleet. De meeste (nieuwe) 

binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn aan dit dragende netwerk gelegen. 

Om openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, wordt de ketenmobiliteit 

sterk bevorderd. Het aantal P+R-locaties wordt uitgebreid en de 

fietsvoorzieningen op haltes worden verbeterd. 

 

BRU kiest ervoor de groei van het openbaar vervoer te bevorderen en het 

OV-netwerk zo kosteneffectief mogelijk te maken. Ook moet de 

kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer verder omhoog. Op termijn 

zullen andere financieringsvormen nodig zijn om de grote investeringen en 

de exploitatie van het openbaar vervoer in de regio Utrecht te dekken. 

Verder moeten de OV-tarieven meer gaan bijdragen aan de verbetering van 

de kosteneffectiviteit. 

 

In 2020 moeten met minder financiële overheidsmiddelen toch meer mensen 

reizen per openbaar vervoer. Dat vraagt om keuzes en om een betere 

aansluiting van het aanbod op de vraag. Rollen en verantwoordelijkheden 

van betrokken partijen moeten helder zijn.  

R-net en U-OV 

Om het regionale OV-systeem als merk eenduidig kenbaar te maken, heeft 

BRU de vervoerdersonafhankelijke merknaam “U-OV” laten ontwikkelen met 
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bijbehorende huisstijl. Deze huisstijl is al toegepast bij de gele regiobussen. 

De tramstellen worden eveneens voorzien van de huisstijl U-OV.  

 

Bij de merknaam U-OV gaat het vooral om het gezicht van de aanbieder van 

het gehele OV-systeem (voertuigen, dienstregeling, haltes, 

reizigersinformatie, marketing- en communicatiemiddelen en personeel) 

naar de klant. 

 

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. Nadere uitwerking en 

besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Invoering zal gebeuren op 

een natuurlijk moment zodat er geen onnodig hoge kosten worden gemaakt. 

 

Voor de regio Utrecht zullen de volgende corridors naar verwachting 

onderdeel gaan uitmaken van R-net: 

· HOV-binnenstadscorridor (Rijnsweerd/Uithof, Zeisterlijnen) 

· HOV-Om de Zuid/Corridor Wijk bij Duurstede (Uithof – per 2018 

Uithoftramlijn-, Galgenwaard, Bunnik/Odijk, Wijk bij Duurstede) 

· HOV-Zuidradiaal (Papendorp/Leidsche Rijn, Kanaleneiland en 

doorgaande –provinciale- streeklijnen) 

· HOV-Noordradiaal (Leidsche Rijn, Lage weide, Maarssenbroek) 

· OV-corridor CS-Overvecht  

· OV-corridor CS-Hoograven-Lunetten  

· Sneltram IJsselstein/Nieuwegein 

 

Overkoepelde communicatie (bijvoorbeeld bij klachtafhandeling of regionale 

tarieven) vindt in de regio plaats vanuit het merk U-OV, ongeacht welke lijn 

het betreft. 

Ontwikkelingen rondom aanbestedingen 

De markt voor het openbaar vervoer is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. 

Kort na de introductie van de Wet personenvervoer 2000 stond deze in het 

teken van het verkrijgen van (nieuw) marktaandeel en het langzamerhand 

wennen aan de nieuwe rolverdeling tussen de overheid en vervoerders.  

Met name in de beginjaren hebben vervoerbedrijven bewust of onbewust 

risico’s genomen die soms goed uitpakten voor de opdrachtgevende 

overheid en de burger, maar die ook zorgden voor verliesgevende 

activiteiten. 

 

Recentelijk is een aantal nieuwe ontwikkelingen zichtbaar geworden in de 

markt, die effect hebben op het aanbestedingsresultaat: 
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¨ Geen inschrijving onder kostprijs: daar waar vervoerders in het begin 

risico’s namen om marktaandeel te verwerven, lijkt het erop dat dit niet 

langer het geval is. De concurrerende vervoerders zijn over het 

algemeen in eigendom van buitenlandse ondernemingen die eisen 

stellen aan het rendement en adequaat risicomanagement. Dit zorgt er 

voor dat ze over het algemeen niet langer inschrijven onder de kostprijs.  

 

¨ Kapitaliseren risico’s: de risico’s die vervoerders inschatten voor het 

uitvoeren van een concessie worden steeds vaker en steeds 

nauwkeuriger door vervoerders becijferd en opgenomen in de business 

case die ten grondslag ligt aan een inschrijving. De vervoerders 

analyseren bijvoorbeeld een boetesysteem om te bepalen welke te 

verwachten boetes er zijn, becijferen vooraf de verwachte opbrengst uit 

een bonus, nemen een voorziening op in de business case om 

eventuele verborgen personeelskosten door bedrijfsregels te kunnen 

opvangen, anticiperen op de eventuele afwijking tussen de werkelijke 

kosten- en opbrengsten van mutaties in het vervoeraanbod tijdens de 

uitvoering van de concessie en schatten op voorhand de gevolgen in 

van het te verwachten meer- of minderwerk aan de hand van de 

concessievoorwaarden. Dit leidt veelal tot het opnemen van 

voorzieningen in de business case waar de concessieverlenende 

overheid niet direct een ‘vervoerproduct’ voor terugkrijgt. 

 

De genoemde ontwikkelingen zijn in beginsel prijsopdrijvend. Dit 

prijsopdrijvend effect kan een bedreiging vormen voor het vervoeraanbod. 

De uitdaging is om met de bedreiging in het achterhoofd de aanbesteding zo 

in te richten dat het optimale uit de markt wordt gehaald. 

Marktpartijen 

Begin 2012 zijn vijf commerciële vervoerders
1
 actief in Nederland. In de 

laatste tien jaar zijn twee bedrijven toegetreden tot de markt en diverse 

vervoerders gefuseerd of overgenomen. De gemeentelijke vervoerbedrijven 

van Rotterdam en Den Haag mogen, nu hun eigen vervoergebied is 

opengesteld voor marktwerking, eveneens inschrijven op concessies buiten 

hun eigen gebied. Het aantal potentiele inschrijvers, zonder rekening te 

houden met eventueel nieuwe toetreders op de Nederlandse markt, is 

daarmee zeven. 

 

Het maken van een inschrijving op een openbaar vervoerconcessie is voor 

een vervoerder kostbaar. Veelal zal een quick-scan van het bestek, een 

concurrentieanalyse, concessies die gelijktijdig worden aanbesteed en de 

beschikbare investeringsruimte bepalen of een vervoerder start met het 

voorbereiden van een inschrijving. 

Financieel 

Sinds de eerdere aanbesteding in 2010 is de situatie aanzienlijk veranderd. 

Door bezuinigingen vanuit het rijk zijn voor het tram- en busvervoer minder 

                                                                            

1 Vervoerders die tot dezelfde familie behoren, worden als één vervoerder gezien. 
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financiële middelen beschikbaar. Dit uit zich in een neerwaartse bijstelling 

van het vervoeraanbod in 2012 en 2013 met in totaal ongeveer 10%. De 

verwachting is dat de verdeling van de BDU-gelden binnen BRU vanaf 2014 

gelijk blijft. Nieuwe bezuinigingen op de BDU vanuit rijkswege zijn echter niet 

uit te sluiten. 

Rolverdeling tussen BRU, wegbeheerder en de vervoerder 

De aanbesteding betreft zowel het bus als het tramvervoer. De rolverdeling 

bij de tram tussen BRU en de vervoerder ligt op de volgende onderdelen 

vast. BRU is eigenaar van het tramsysteem en de bijbehorende assets zoals 

tramstellen, de rails, de abri’s, de werkplaats en zorgt voor eigen rekening 

en risico voor het beheer. De vervoerder is verantwoordelijk voor de 

exploitatie van het tramvervoer inclusief de verkeersleiding. 

 

De rolverdeling bij  het busvervoer tussen BRU en de vervoerder ligt op de 

volgende onderdelen vast. De wegbeheerder is eigenaar en beheerder van 

alle infrastructuur zoals busbanen en abri’s. De gemeente Utrecht is 

eigenaar van de stalling aan de Europalaan. BRU is eigenaar en beheerder 

van de panelen voor actuele reisinformatie. 
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3 Ambitie en doelen 

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, die 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 voor de keuzereiziger een goed alternatief voor de 

auto, al dan niet als onderdeel van de mobiliteitsketen. Het aantal reizigers 

groeit over 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 hoge klanttevredenheid 

vertaalt zich door in een groei van het openbaar vervoer in de regio Utrecht. 

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: bewustzijn onder 

medewerkers en campagnes richting het publiek geven een extra stimulans 

aan duurzaamheid. Duurzaamheid en leefbaarheid wordt daardoor meer 

vanzelfsprekend. Het tram- en busvervoer is een milieuvriendelijk alternatief. 

De vervoerder acteert proactief richting de regio 

Hoogwaardig tram- en busvervoer begint met een heldere rolverdeling 

tussen BRU en de vervoerder. En met een vervoerder die omgevingsbewust 

opereert. De vervoerder verkent proactief de mogelijkheden voor een 



 

Aanbesteding Tram en Bus regio Utrecht - Hoofdlijnennotitie   / 9 
1 maart 2012 – versie 5 

verbetering van het OV-product, daarbij rekening houdend met 

keuzereizigers, potentiële nieuwe klanten of markten. De vervoerder speelt 

in op wat er in de regio speelt en de behoeften die er leven. De vervoerder 

werkt samen met de regio en is er voor de regio. Dit betreft ook 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.  
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4 Aanbestedingsstrategie 

4.1 Visie op aanbesteden 

Met de komende aanbesteding wil BRU het beste uit de markt halen. BRU 

wil dit doen binnen duidelijke beleidskaders, zoals die er zijn voor 

bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en door gebruik te maken van 

de opgedane kennis bij de eerdere aanbesteding. Tegelijk wil BRU de 

kennis en ervaring van vervoerders met het goed en efficiënt vervoeren van 

reizigers optimaal benutten.  

 

BRU zal zich tijdens de concessie opstellen als een regisserende partij die 

ruimte biedt aan de expertise van de vervoerder en zoveel mogelijk stuurt op 

outcome. 

 

Om dit gewenste resultaat te bereiken worden de volgende 

aanbestedingsprincipes gehanteerd. 

 

1. Eenvoud en consistentie: BRU gaat voor bondigheid en 

duidelijkheid. Voor alle partijen in de aanbesteding moet helder zijn 

wat de bedoelingen zijn, welke termijnen gelden en welke eisen 

gehanteerd worden. Eenvoud en consistentie heeft een positief 

effect op de doorlooptijd van de aanbesteding. Inschrijvingen zullen 

mogelijk scherper worden. 

 

2. Output boven input: BRU stuurt op (maatschappelijke) kaders en 

specifieke doelen voor het tram en busvervoer. Door minder te 

sturen op de gedetailleerde uitwerking en deze ruimte te laten 

invullen door inschrijvers, ontstaat een optimale wisselwerking 

tussen de maatschappelijke en beleidsmatige kaders enerzijds en 

bedrijfseconomische overwegingen anderzijds. Dit past binnen de 

definitie van professioneel opdrachtgeverschap en heeft een positief 

prijseffect. 

 

3. Functioneel boven technisch: BRU stelt waar mogelijk functionele 

eisen, zonder daarbij de technische invulling vast te leggen. 

Daarmee wordt voorkomen dat een aanbesteding teveel afhankelijk 

wordt van specifieke technieken of producten, wat zou kunnen 

leiden tot een prijsopdrijvend effect. Tevens wordt voorkomen dat 

discussies vooral gaan over het middel in plaats van het doel.  

 

4. Maximale marktspanning: meer marktspanning leidt tot scherpere 

aanbiedingen. Het is belangrijk om het bestek te toetsen aan 

financiële haalbaarheid voor inschrijvers. Dat hangt onder meer af 

van benodigde investeringen, verwachte opbrengsten en duur van 

de concessie.  
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4.2 Gunning 

Volgens de Richtlijn Overheidsopdrachten zijn er twee methoden voor 

gunning: ‘laagste prijs’, en ‘economisch meest voordeligste inschrijving 

(EMVI)’. In de eerste methode wordt uitsluitend de prijs van de verschillende 

offertes vergeleken. In veel gevallen wordt dit gehanteerd bij het 

gedetailleerd uitgewerkt bestek. De concessie gaat dan naar de inschrijver 

die de laagste prijs biedt. In de tweede methode is het mogelijk een set van 

criteria te hanteren, die zowel prijs- als kwaliteitsaspecten bevat. Het bestek 

biedt bij deze methode voldoende aanknopingspunten voor de inschrijver 

om zich te onderscheiden wat betreft product en dienstverlening. 

 

BRU kiest voor EMVI bij de aanbesteding van het tram- en busvervoer. Met 

EMVI kan beter worden voldaan aan de ambitie van BRU om de 

aanbesteding te benutten om de doelen waar te maken en om hiervoor de 

expertise van de inschrijvende partijen te benutten. Deze methode past ook 

beter bij de door BRU gekozen aanbestedingsprincipes. 
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5 Concessie 

5.1 Concessiegebied 

Het aan te besteden vervoer omvat het huidige en toekomstige tramvervoer 

in de regio Utrecht en het busvervoer van en naar de gemeenten Bunnik, De 

Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht (kern Maarssen), 

Utrecht, Vianen en Zeist. Het busvervoer tussen de regio Utrecht en Wijk bij 

Duurstede maakt ook onderdeel uit van het concessiegebied. Regiotaxi 

Utrecht valt buiten de scope van deze aanbesteding. 

 

Het tram- en busvervoer in de regio Utrecht is thans in een drietal concessie 

opgeknipt. 

 

Concessie Vervoerder Omschrijving Start Einde 
2
 

Stadsvervoer GVU Busvervoer binnen 

gemeente Utrecht; 

diverse buslijnen 

tussen Utrecht en 

Maarssen; diverse 

buslijnen in 

buitengebied ten 

noorden van 

gemeente Utrecht. 

01-01-06 07-12-13 

Regiovervoer Connexxion Busvervoer van en 

naar Bunnik, De 

Bilt, Houten, 

IJsselstein, 

Nieuwegein, 

Maarssen, Utrecht, 

Vianen en  Zeist.  

Tram Utrecht-

Nieuwegein/IJssel-

stein. 

14-12-08 07-12-13 

Spitsvervoer Connexxion Spitsbussen in de 

BRU-regio. 

14-12-08 07-12-13 

 

 

                                                                            
2 De concessies van BRU grenzen aan de concessies van de provincie Utrecht. De thans verleende 

concessies van de provincie Utrecht eindigen in december 2016. Als provincie Utrecht bij het verlenen van de 

opvolgende concessies de einddatum gelijk stelt aan de einddatum van de BRU concessies, is het mogelijk 

om vanaf die datum een concessie indeling te hanteren die past bij het OV-systeem en de vervoervraag van 

die tijd.. 
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Het tram- en busvervoer kan worden aanbesteed in één integrale concessie 

of in meerdere concessies.  Een aantal overwegingen speelt een rol bij deze 

afweging:  

 

¨ Een integrale concessie heeft een positieve impact op efficiency ten 

opzichte van een opgeknipte concessie. De kostprijs van het tram- en 

busvervoer is bij een grote concessie vanwege schaalvoordelen lager 

dan die van een kleine concessie. Bij een bepaalde omvang wordt de 

schaal minder van belang. Die grens ligt bij een contractwaarde van 

ongeveer 20 tot 25 miljoen euro per jaar. Bij deze waarde zijn ongeveer 

200 chauffeurs nodig; een aantal waarbij een dienstenpakket en een staf 

efficiënt kan worden opgesteld en bemenst. De contractwaarde voor het 

aan te besteden vervoer in de regio Utrecht bedraagt circa 80 tot 90 

miljoen euro per jaar, waardoor dit effect minder geldt. Wel betekent een 

integrale concessie meer efficiency doordat operationele afspraken over 

bijvoorbeeld het gebruik van remises/garages niet meer nodig zijn. 

 

¨ In theorie leiden meerdere kleine concessies tot een grotere 

marktspanning (en daarmee tot een gunstigere prijs/kwaliteitverhouding) 

omdat de drempel voor inschrijvers lager wordt. Immers, investeringen 

worden kleiner. In de huidige Nederlandse markt is deze relatie echter 

mogelijk niet zo sterk. Twee of meer concessies betekent meer 

inschrijvingskosten voor de vervoerbedrijven. Daarnaast betekent het 

opknippen van een vervoergebied in meerdere concessies een extra 

inspanning voor de opdrachtgever bij de aanbesteding en tijdens 

uitvoering van de concessie bij het concessiebeheer.  

 

¨ Bij opsplitsing van het vervoergebied in meerdere concessies, ontstaan 

inhoudelijke en financiële verschillen in de concessies. Hierdoor ontstaat 

het risico dat sommige deelconcessies voor de vervoerders 

interessanter zijn dan andere concessies en zich hierdoor op de minder 

interessante concessies weinig of geen inschrijvers gaan aandienen. In 

dat geval ontbreekt de marktspanning en gaan de financiële voordelen 

verloren.  

 

¨ Door het vervoergebied in één concessie aan te besteden, kan een 

maximale vervoerkundige integratie en samenhang worden bereikt. Met 

het opdelen van het vervoergebied in twee of drie concessies zal de 

integratie en samenhang verminderen. Fysiek zal dit vooral merkbaar 

zijn op de knooppunten en in het bijzonder rond de, in verbouwing 

zijnde, OV-terminal Utrecht. Dit is ten dele op te vangen in 

concessiebepalingen. Het verlenen van één integrale concessie leidt tot 

meer efficiency bij de vervoerder in de dienstverlening, doordat 

bijvoorbeeld communicatie, marketing en reisinformatie in één hand 

liggen. Dit efficiencyvoordeel zal ook een positief effect hebben op de 

beleving van de reiziger. 

 

¨ Het opsplitsen tussen een tram- en busconcessie, heeft als nadelen dat 

de tram momenteel een (te) klein aandeel in de totale dienstenpakket 
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betreft, waardoor geen schaalvoordelen te behalen zijn. Bij aparte bus- 

en tramconcessies betekent dit dat na aanvang van de tramverbinding 

tussen de OV-terminal den De Uithof een substantiële vermindering van 

busdiensten (buschauffeurs, servicemedewerkers, controleurs, 

verkeersleiding) uit de busconcessie moet worden gehaald en een 

substantiële uitbreiding van de tramdiensten (trambestuurders). Dit geldt 

ook voor de verdeling van reizigersopbrengsten tussen de lijnen. De 

(complexe) systeemwijziging van bus- naar tram wordt hierdoor extra 

gecompliceerd, terwijl dit binnen één concessie niet nodig is. 

 

¨ Het opsplitsen tussen een concessie voor de dragende lijnen en een 

concessie voor het servicelijnen heeft als complicerende factor dat nu 

nog niet duidelijk is hoe precies -op buslijnniveau- deze scheiding eruit 

ziet, inclusief de benodigde allocatie van reizigersopbrengsten en 

personeel. Ook is de verwachting dat deze grenzen gedurende de 

verdere ontwikkeling/uitwerking van de servicenetwerk gaan schuiven.  

 

¨ Een volgende overweging bij dit punt is de impact op het personeel. 

Ondanks dat het personeel de primaire verantwoordelijkheid van de 

vervoerder is, kan deze overweging wel impact hebben op de kwaliteit 

van tram- en busvervoer.  

Thans wordt het openbaar vervoer in de regio Utrecht uitgevoerd door 

de vervoerbedrijven GVU en Connexxion. Als het vervoergebied in één 

concessie wordt aanbesteed, komen de personeelsleden van GVU en 

Connexxion samen bij één vervoerder. Een andere concessie-indeling 

dan de huidige leidt tot verdeling van de personeelsleden. Een 

opsplitsing van personeel zal tot onrust onder het personeel leiden. 

 

¨ Een aandachtspunt bij één integrale concessie is dat een vervoerder 

met het verkrijgen van de concessie een aanzienlijk marktaandeel kan 

winnen of verliezen. Dit vergroot de kans op een bezwaar- en 

beroepsprocedure. Dit risico wordt ondervangen door het toepassen van 

de aanbestedingsprincipes en een juridische toets van het bestek. 

Echter bij het opdelen van het vervoergebied in twee of drie concessies, 

is de contractwaarde nog omvangrijk genoeg voor gegadigden om een 

bezwaar- en beroepsprocedure te starten. Tevens moet het bestek 

zorgdragen voor de juiste machtsverhouding tussen BRU en de 

vervoerder. 

 

Concluderend kiest BRU met deze aanbesteding voor één integrale 

concessie voor het openbaar vervoer vanaf 7 december 2013. Ook de 

exploitatie van deze bestaande tramverbinding en de Uithoftram maken 

onderdeel uit van het aan te besteden vervoergebied. 

5.2 Concessieduur 

De concessieduur heeft een bepalende invloed op de marktwerking en 

daarmee op het behalen van de ambitie en de doelen. De concessie wordt  

aanbesteed voor een periode van tien jaar. Deze termijn doet recht aan 
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wettelijke kaders en aan overwegingen op het gebied van materieel en 

personeel. Tevens kan met een termijn van tien jaar het meeste uit de markt 

worden gehaald.  

Wettelijk kader  

Wettelijk geldt voor busvervoer een maximale concessieduur van tien jaar. 

Wanneer sprake is van een concessie met railgebonden vervoer zoals een 

tram, geldt echter een maximale wettelijke concessieduur van vijftien jaar. 

Een concessieduur tussen de tien en vijftien jaar mag alleen als de 

contractwaarde van het railgebonden vervoer tenminste 50% van de totale 

contractwaarde bedraagt. De sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein en de 

nieuw aan te leggen tramverbinding naar De Uithof maken onderdeel uit van 

het aan te besteden vervoer. De contractwaarde van deze tramverbindingen 

is minder dan 50% van de totale contractwaarde. Hierdoor is de wettelijk 

maximale concessieduur tien jaar. 

Materieel   

De exploitatie van een concessie vergt omvangrijke investeringen in onder 

meer het materieel. In Nederland is het gebruikelijk dat de vervoerder deze 

investering voor haar rekening neemt. Hierdoor wordt veelal een relatie 

gelegd tussen de concessieduur en de economische levensduur van het 

materieel. Een langere concessieduur en dus een langere termijn om 

investeringen af te schrijven, leidt tot een lagere prijs. De technische 

levensduur van een bus is twaalf tot vijftien jaar. De economische 

levensduur is ongeveer tien jaar. Een onzekerheid voor vervoerders is of 

een bus na afloop van een concessie binnen een andere concessie kan 

worden ingezet. Daarom hanteren vervoerders vaak een 

afschrijvingstermijn, die gelijk is aan de concessieduur. De prijs bij een 

tienjarige concessie is door een langere afschrijvingsperiode een paar 

procent lager dan de prijs bij een achtjarige concessie. 

 

In hoeverre deze kostenbesparing is te realiseren, zal ook afhangen van het 

verplicht over te nemen materiaal van de huidige vervoerder en eventuele 

benodigde vervanging hiervan tijdens de concessie. 

Het aan te besteden openbaar vervoer in de regio Utrecht wordt uitgevoerd 

met trams en bussen. De huidige trams en de trams voor De Uithoflijn zijn 

en worden eigendom van BRU. In de huidige concessie Regiovervoer 

Utrecht en de concessie Spitslijnen is opgenomen dat het leasecontract van 

142 bussen door de opvolgende concessiehouder overgenomen moet 

worden. Dit contract loopt tot december 2019. Met goed onderhoud en 

wagenparkmanagement, kunnen deze bussen technisch gezien ingezet 

worden tot en met 2023. Dit zou passen binnen een concessieduur van tien 

jaar. De kostenbesparing door het oprekken van de concessieduur naar tien 

jaar lijkt dus mogelijk. Tijdens de concessie is het mogelijk om alsnog te 

besluiten andere bussen in te laten stromen. Hierover zou dan met de 

vervoerder onderhandeld moeten worden, ook in relatie tot dan benodigde 

buscapaciteitsbehoefte en milieueisen. De hiermee gepaard gaande extra 

meer- of minderkosten komen dan voor rekening BRU. 
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BRU kan er overigens ook voor kiezen om zelf het leasecontract van de 

bussen over te nemen en te investeren in de overige benodigde bussen. 

Hierdoor ontstaat feitelijk eenzelfde situatie als met het trammaterieel
3
 en 

wordt de relatie tussen concessieduur en de economische levensduur van 

het materieel weggenomen. Dit past echter niet bij de 

aanbestedingsprincipes, zoals eerder verwoord in deze notitie. Immers, de 

complexiteit van de aanbesteding wordt groter, het geeft weinig ruimte voor 

flexibiliteit en het verkleint de kans om het optimale uit de markt te halen. De 

vervoerder is immers het best in staat om de meest optimale materieelinzet 

te bepalen. 

Personeel 

In de huidige concessies zijn ongeveer 1.000 personeelsleden werkzaam. 

De vervoerder behoort daarmee tot een grote en belangrijke werkgever in de 

regio. In de Wet personenvervoer 2000 is vastgelegd dat de opvolgende 

vervoerder het personeel van de zittende vervoerder moet overnemen. 

Continuïteit voor het personeel heeft vaak een positief effect op 

dienstuitvoering en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Dit positieve 

effect neemt af naarmate de concessieduur korter wordt en het personeel 

overgaat naar een andere vervoerder.  

Marktwerking  

Hoe langer de duur van de concessie, des te meer haal je het vervoer uit de 

marktwerking. Daarmee gaat het gunstig effect van aanbesteden deels 

verloren. Tevens liggen concessiebepalingen voor langere tijd vast en zal de 

prijs daardoor mogelijk minder scherp worden. Echter, het is mogelijk om 

flexibiliteit in te bouwen binnen de concessie waardoor dynamiek en 

scherpte bij de vervoerder blijft bestaan. Anderzijds zal een korte 

concessieduur voor een continue onrust zorgen, waardoor uiteindelijk de 

positieve effecten van marktwerking overschaduwd kunnen worden door de 

negatieve effecten. 

Kortom: marktwerking levert geen directe argumenten voor of tegen een 

langere samenwerking. 

5.3 Dynamische concessie 

De concessie wordt in beginsel verleend voor een periode van tien jaar en 

start in december 2013. Het is vooraf lastig, zo niet onmogelijk, om alle 

demografische, sociaal-maatschappelijke en financieel-economische 

ontwikkeling te voorzien. Toch moet de concessie toekomstbestendig zijn. 

Het is niet wenselijk dat de concessie tijdens de concessieduur achterhaald 

is. 

 

Om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en te zorgen dat de concessie 

toekomstbestendig is, is het van belang om de concessie dynamisch te 

maken.  

                                                                            

3 De levensduur van het trammaterieel (dertig jaar) is overstijgt de duur van de concessie 
ruimschoots.  
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In de concessie worden knoppen ingebouwd om ontheffing op de 

concessiebepalingen te verlenen en periodiek de verschillende onderdelen 

van de concessie, zoals vervoeraanbod en marketing, bij te stellen. Ook 

wordt in de concessie bepaald dat BRU kan besluiten tot aanpassingen in 

het concessiegebied (zoals inkrimpen of uitbreiden) en tot aanpassingen in 

de toegestane en/of te gedogen verbindingen naar en vanuit andere 

concessies. De knoppen worden zo ingeregeld dat de vervoerder weet waar 

hij aan toe zodat risico’s beheersbaar zijn. Dit voorkomt een prijsopdrijvend 

effect. 

5.4 Concessieverlener 

BRU is ingevolge artikel 20, lid 2 van de Wet personenvervoer 2000 het voor 

verlening van de concessie bevoegde gezag. Momenteel vindt een 

heroriëntatie op de bestuurlijke vormgeving plaats. Als de bestuurlijke 

organisatie wijzigt, wordt de rechtsopvolger van BRU concessieverlener.  
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6 Ontwikkeling en reizigersopbrengsten 

Gezien de ambitie en de doelen, is ontwikkeling van het bus- en tramvervoer 

in de regio Utrecht van belang. Onder ontwikkeling worden alle facetten van 

het tram- en busvervoer verstaan zoals vervoersontwerp, reisinformatie, 

marketing en toegankelijkheid. Ontwikkeling vindt plaats op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau. Diverse partijen, waaronder BRU en de 

vervoerder, hebben hierin een rol.  

 

Ontwikkeling op strategisch niveau ontstijgt de concessieduur en is daarmee 

primair de verantwoordelijkheid van BRU. BRU zal bij de strategische 

ontwikkeling gebruik maken van de expertise van de vervoerder en andere 

stakeholders. 

 

Voor de invulling van de ontwikkelfunctie op tactisch en operationeel niveau 

kiest BRU voor een gedeelde ontwikkelfunctie. Dit vergt, naast de formele 

sturing van opdrachtgever-opdrachtnemer, een goede samenwerking tussen 

BRU en vervoerder.  

Bij de invulling van deze ontwikkelfunctie op tactisch en operationeel niveau 

is het logisch dat reizigersopbrengsten ten goede komen aan de vervoerder. 

Echter, omdat grote onvoorziene fluctuaties in de reizigersopbrengsten voor 

de vervoerder niet beheersbaar zijn, worden deze afgedekt door BRU.    

 

De intentie is dat BRU en vervoerder overeenstemming bereiken over te 

nemen beslissingen voor de ontwikkeling op tactisch en operationeel niveau. 

Als er geen overeenstemming bereikt wordt, neemt BRU de beslissingen op 

tactisch en de vervoerder op operationeel niveau.  

  

Aan voorgenoemde keuze ligt de volgende motivering ten grondslag. 

Tactische en operationele ontwikkelfunctie 

Voor de invulling van de ontwikkelfunctie op tactisch en operationeel niveau 

zijn een drietal mogelijkheden te benoemen: 

1. Ontwikkelfunctie (vrijwel) geheel bij de overheid 

2. Gedeelde ontwikkelfunctie 

3. Ontwikkelfunctie (vrijwel) geheel bij de vervoerder 

 

De uitdaging is om het beste uit de markt te halen binnen de beleidskaders 

van de regio. Scenario’s 1 en 3 lijken daarmee uitgesloten, omdat deze 

respectievelijk weinig houvast bieden voor de kennis en ervaring bij 

vervoerders (en dus de markt) en voor sturing op beleidskaders. 

 

Door meer marktspanning en eenvoud wil BRU een positief effect op de prijs 

en de kwaliteit mogelijk maken. In scenario 2 stelt BRU kaders, maar heeft 

de vervoerder volop ruimte voor ontwikkelen van het vervoerontwerp. Voor 

vervoerders biedt dit meer mogelijkheden om zich te onderscheiden en te 

komen tot een scherpere aanbieding. Tevens wordt de eenvoud van de 

aanbesteding gestimuleerd. Overigens zal een effectieve en efficiënte 
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ontwikkeling gedurende de looptijd van de concessie afhangen van de 

samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Opbrengstverantwoordelijkheid 

De ontwikkelfunctie heeft veel raakvlakken met de 

opbrengstverantwoordelijkheid. Hiervoor bestaan grofweg drie scenario’s: 

a) Overheid is opbrengstverantwoordelijk; overheid stelt vast bedrag 

beschikbaar aan vervoerder, los van de hoogte van de 

reizigersopbrengsten. 

b) Vervoerder is opbrengstverantwoordelijk met volledig risico; 

vervoerder ontvangt reizigersopbrengsten aangevuld met een 

overheidsbijdrage. 

c) Vervoerder is opbrengstverantwoordelijk met gedeeld risico;  

vervoerder ontvangt reizigersopbrengsten aangevuld met een 

overheidsbijdrage. Het contract bevat een bepalingen dat 

onvoorziene grote fluctuaties geheel of gedeeltelijk worden afgedekt 

door de overheid. 

 

De keuze voor scenario a, b of c hangt nauw samen de voorspelbaarheid 

van de reizigersopbrengsten, zowel op korte als middellange termijn. De 

realisatie van een tram naar De Uithof, de ontwikkeling van Leidsche Rijn en 

de bouw van de OV-terminal zullen een belangrijke systeemwijziging 

betekenen, waarvan effecten op de reizigersopbrengsten met een mate van 

onzekerheid zijn in te schatten.  

 

In scenario a, wanneer de opbrengstverantwoordelijkheid bij een overheid 

ligt, zal de vervoerder minder belang hebben bij meer reizigers in het OV en 

dus veel laten afhangen van wat een overheid wil. De vervoerder is 

‘gegarandeerd’ van zijn inkomsten en rendement. Dit scenario 

correspondeert met een ontwikkelfunctie, waarin de overheid het initiatief 

heeft. 

 

Als de opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder ligt (scenario b en c), 

zal deze een belang hebben bij de omvang van de reizigersopbrengsten en 

de bezettingsgraad en hierop ook gerichte acties zetten, bijvoorbeeld door 

een marketingstrategie. Een dergelijke rolverdeling past de vervoerder 

mogelijk beter gelet op zijn kwaliteiten. Dit betekent wel dat tegenvallende 

reizigersopbrengsten voor rekening en risico van de vervoerder komen. 

Scenario b en c corresponderen met een gedeelde ontwikkelfunctie.  

 

In dit spanningsveld van ontwikkelfunctie en opbrengstverantwoordelijkheid 

zal veel ook afhangen van de onderlinge samenwerking tussen overheid en 

vervoerder. Wanneer deze samenwerking goed is en het onderlinge 

vertrouwen aanwezig, dan kan scherper naar het ideale optimum tussen de 

taken van de overheid en die van de vervoerder gekoerst worden. De 

risico’s voor zowel overheid als voor vervoerder worden in een dergelijke 

situatie open besproken. De uitdaging is om een bestek te formuleren dat 

ruimte biedt voor een dergelijke rolverdeling en samenwerking, zonder een 

prijsopdrijvend effect te hebben. 
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Het kiezen van een taak- en rolverdeling betekent ook heldere afspraken 

maken over monitoring en over eventueel bijsturen. Uitgaande van het 

hierboven beschreven optimum is het aan de vervoerder om te laten zien 

dat hij de beloofde kwaliteiten levert. In ruil hiervoor krijgt hij meer ruimte om 

zijn eigen strategie te ontwikkelen en te implementeren, omdat de 

opdrachtverlener vooral stuurt op outcome en minder op output. 

 

Concluderend kiest BRU voor deze concessieperiode voor een gedeelde 

ontwikkelfunctie en dat reizigersopbrengsten ten goede komen aan de 

vervoerder. Echter, omdat grote onvoorziene fluctuaties in de 

reizigersopbrengsten voor de vervoerder niet beheersbaar zijn, worden deze 

afgedekt door BRU. 
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7 Ruimtelijk-economische ontwikkeling 

De inschrijver kan zich bij de aanbesteding onderscheiden met zijn bijdrage 

aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling door voortdurend te monitoren 

en in te spelen op de verwachting en behoefte van de reiziger en de 

keuzereiziger. 

Relatie met OV-visie 

Met onder meer de realisatie van de OV-terminal Utrecht, de tramlijn naar 

De Uithof en de bouw van Leidsche Rijn wordt de ruimtelijk-economische 

positie van de regio Utrecht verder versterkt. Dit heeft grote impact op het 

mobiliteitssysteem en de nut en noodzaak van het openbaar vervoer in de 

regio.  

 

De (concept) OV-visie van de regio Utrecht beschrijft een aantal principes, 

die van belang zijn voor de aanbesteding en de relatie met verstedelijking. 

Daarbij wordt uitgegaan van een OV-netwerk dat bestaat uit drie lagen: een 

dragend netwerk, een ontsluitend netwerk (servicenetwerk) en een netwerk 

voor individueel vervoer. 

 

Het dragend netwerk omvat spoor, tram en bus en moet 95% van de 

reizigers in de regio gaan vervoeren. Qua kenmerken moet deze laag 

optimaal aansluiten bij de wensen van de reiziger. Voor het spoor zijn grote 

ambities neergelegd in het Programma Hoogfrequent Spoor. De regio werkt 

aan een uitgebreid tramnetwerk, als aanvulling op Randstadspoor. Radiale 

buslijnen en een stelsel van tangenten maken het dragend netwerk 

compleet. 

 

De (her-)ontwikkeling van woon- en werklocaties gaat hand in hand met het 

OV-netwerk. De visie acht het, vanuit het perspectief van openbaar vervoer, 

wenselijk om vast te houden aan binnenstedelijk bouwen. Nieuwe locaties 

worden goed ontsloten door OV. Het OV-netwerk wordt optimaal ingericht 

om woon- en werkgebieden te ontsluiten en een alternatief te bieden voor de 

auto. Het OV-netwerk biedt kansen om Randstedelijke, regionale en lokale 

knooppunten verder te ontwikkelen, zowel vanuit verstedelijkingsoogpunt als 

overstaptechnisch gezien.  

 

Om het openbaar vervoer voor meer reizigers aantrekkelijk te maken, wordt 

ketenmobiliteit bevorderd. Reizigers moeten snel en makkelijk bij een halte 

of station kunnen komen. Voorzieningen als fietsenstallingen, P+R en 

verbetering van loop- en fietsroutes kunnen hierbij een rol spelen. 

Verbetering van de informatievoorziening en geïntegreerde abonnementen 

en tarieven kunnen deze maatregelen versterken. 

 

BRU werkt nauw samen met de vervoerder aan de uitwerking van deze 

principes. Waar het gaat om strategische vraagstukken ligt de regie heel 

nadrukkelijk bij de overheid. Echter, juist waar het gaat om de uitwerking van 

operationele en tot op zekere hoogte mate tactische maatregelen in het 

tram- en busvervoer heeft de vervoerder een grote rol. Een vervoerder 
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beschikt over de kennis om meerwaarde te bieden en het tram- en 

busvervoer toegespitst te maken op de wensen van de reizigers. 

OV van en naar werklocaties 

De OV-visie zal richting geven aan de uitwerking in het bestek. Tegelijkertijd 

zal de concessie de vervoerder stimuleren optimaal in te spelen op de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio en de kansen voor het 

tram- en busvervoer te benutten. 

In het bijzonder geldt dit voor bedrijven- en kantoorlocaties in de regio. Het 

gaat hier om een grote vraag naar vervoer op een beperkt deel van de dag. 

Buiten de spitstijden is de vraag vaak meer gespreid en beperkt. Het 

autogebruik is vaak relatief hoog.  

Knooppunten 

De OV-visie bevat een strategie voor de aanpak van knooppunten. De regie 

hiervoor ligt bij de regio en de betrokken overheden. Echter, de inbreng van 

de vervoerder is in deze onmisbaar. De vervoerder heeft inzicht in de 

vervoervraag en de inrichting van het knooppunt, zodat reizigers snel en 

gemakkelijk over kunnen stappen. Van de vervoerder wordt verwacht dat hij 

gevraagd en ongevraagd bijdraagt aan knooppuntontwikkeling. 
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8 Klanttevredenheid 

BRU wil nauw samenwerken met de vervoerder bij het verbeteren van de 

klanttevredenheid in het tram- en busvervoer, waarbij de vervoerder 

nadrukkelijk wordt afgerekend op een positieve klantwaardering. Dit, omdat 

de vervoerder beschikt over de expertise, die nodig is om optimaal in te 

spelen op de wensen van de klant, van de keuzereiziger en van het 

bedrijfsleven.  

 

Klantwaardering is belangrijk om de doelen te kunnen bereiken. Daarom 

hanteert BRU in de concessie financiële incentives. Van de vervoerder wordt 

verwacht dat deze proactief aangeeft op welke onderdelen een inspanning 

van BRU nodig is.  

 

De inschrijver kan zich bij de aanbesteding onderscheiden met het proces 

om 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.   

Vervoeraanbod 

De basis van hoogwaardig openbaar vervoer in de regio Utrecht is een 

vervoeraanbod, dat snel en betrouwbaar is, voorziet in de vervoervraag van 

(potentiële) reizigers en keuzereizigers verleid gebruik te maken van het 

tram en busvervoer. Dit vertaalt zich door in een aantal aspecten: 

¨ Het aanbod heeft een duidelijk herkenbare lijnvoering. 

¨ De frequenties en bedieningstijden sluiten aan op de vervoervraag. 

¨ De snelheid maakt het openbaar vervoer tot een volwaardig 

alternatief voor de auto (mede door optimaal gebruik van 

beschikbare busbanen). 

¨ Het aanbod sluit naadloos aan op andere modaliteiten. 

 

De samenwerking tussen BRU en de vervoerder  moet leiden tot een zeer 

gebruikersvriendelijk vervoeraanbod en innovatieve en creatieve 

oplossingen.  

 

Jaarlijks speelt de vervoerder in op de behoeften van de bestaande, nieuwe 

en keuzereizigers en integreert nieuwe ontwikkelingen en inzichten in het 

vervoeraanbod. 

Comfortabel en toegankelijk reizen 

De vervoerder is verantwoordelijk voor het bieden van een comfortabele en 

toegankelijke reis. Hierbij is het voor de vervoerder van belang te weten wat 

de reizigers, maar vooral ook de keuzereizigers en de niet reiziger verstaan 

onder comfortabel en toegankelijk reizen. Het is aan de vervoerder om 

hierop in te spelen. Comfortabel en toegankelijk reizen komt tot uiting in een 

positieve klantwaardering. 
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Reisinformatie 

Reisinformatie is van essentieel belang om de onzekerheid van reizigers 

(over wachttijden, reistijden en aansluitingen) voor en tijdens de reis te 

reduceren. Onderzoek laat zien dat reisinformatie vooral een belangrijke 

‘dissatisfier’ is; slechte ervaringen leiden tot een negatief imago. 

Reisinformatie is ook een marketinginstrument. 

 

Van de vervoerder wordt verwacht dat hij de reisinformatie en de middelen 

waarmee de informatie wordt verstrekt afstemt op de behoefte van de 

verschillende doelgroepen. Goede reisinformatie komt tot uiting in een 

positieve klantwaardering. 

Sociale veiligheid 

Reizigers waarderen de sociale veiligheid in de regio Utrecht gemiddeld met 

een 7,5 (KpVV, Klantenbarometer). Deze waardering is goed en moet 

tenminste worden behouden. 

 

De vervoerder is verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in de tram en 

bus, de wegbeheerder en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 

openbare ruimte en de politie voor handhaving. Echter, om de huidige 

waardering te behouden, is samenwerking tussen de verschillende partijen 

van groot belang. Het gaat daarbij zowel om preventie als om het 

afhandelen van incidenten. Een goede samenwerking is noodzakelijk om te 

komen tot een verbetering van de objectieve veiligheid (het aantal 

incidenten) en de subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel bij reizigers en 

personeel). BRU en de vervoerder hebben een gezamenlijke taak om 

samenwerking tussen alle betrokken partijen te bevorderen. 

 

BRU ziet sociale veiligheid als een gezamenlijke inspanning waar in 

beginsel niet op wordt geconcurreerd. Een veilige werkomgeving voor 

werknemers staat voorop, evenals een veilige reis voor reizigers. Het in te 

zetten maatregelenpakket moet concurrentie op sociale veiligheid uitsluiten. 

Om deze intentie waar te maken, wordt aansluiting gezocht bij het 

maatregelenpakket zoals opgesteld door de Taskforce Sociale Veiligheid. 

Serviceverlening en communicatie 

De reiziger moet zich te gast voelen in het tram- en busvervoer. Veel zal 

afhangen van de kwaliteiten van het systeem. Echter, kwaliteit gaat ook over 

serviceverlening. BRU vindt het belangrijk dat de reiziger prettig met de tram 

en bus reist en optimaal wordt geholpen door het personeel. 

 

Van de vervoerder wordt verwacht dat hij gedurende de concessie de 

serviceverlening monitort en aanpast aan de behoeften van (keuze)reizigers. 

De serviceverlening en communicatie komt tot uiting in een goede 

klantwaardering. 
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9 Duurzaamheid en leefbaarheid 

De inschrijver kan zich bij de aanbesteding onderscheiden met het proces 

om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen en de 

duurzaamheid en leefbaarheid tijdens de concessie voortdurend te 

verbeteren en de maatregelen die bij aanvang van de concessie worden 

ingezet. 

Ambitie regio Utrecht 

De ambitie van de regio Utrecht is een OV-systeem dat zich voortdurend 

duurzaam ontwikkelt en bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid. 

Duurzaamheid vertaalt zich door in minder energieverbruik per voertuig- en 

reizigerskilometer, door onder meer een betere benutting van ingezette 

voertuigen, een lagere uitstoot en gebruik van groene energie. Leefbaarheid 

vertaalt zich door in minder uitstoot van fijn- en stikstof en daarnaast het 

zoveel mogelijk beperken van de geluidsoverlast van bijvoorbeeld bussen. 

Duurzaam OV-systeem en verbetering leefbaarheid 

De genoemde ambitie is te operationaliseren met het verlagen van de 

uitstoot per reizigerskilometer en het verminderen van het omgevingsgeluid. 

Dit mag echter niet ten koste gaan van de doelstellingen op het gebied van 

vervoerontwikkeling en bereikbaarheid.  

 

Verlagen van de uitstoot per reizigerskilometer wordt gerealiseerd door:  

¨ Het minimaliseren van dienstregelingskilometers; met een lijnennet 

dat afgestemd is op de vervoervraag, gestrekte lijnen en bundeling 

van lijnen waar mogelijk, kan het aantal dienstregelingskilometers 

beperkt worden. Zo kunnen vooral in de daluren besparingen in het 

aantal dienstregelingskilometer bereikt worden.  

¨ Het minimaliseren van materieelkilometers; door het beperken van 

(lege) kilometers kan de emissie worden beperkt. Dit vraagt, naast 

de juiste locatiekeuze, wel om een efficiënt wagenparkmanagement 

en materieelplanning. 

¨ Het verhogen van de bezettingsgraad; door de grootte van de bus af 

te stemmen op de vervoervraag en op de groei van het aantal 

reizigers verlaagd de uitstoot per reizigerskilometer. 

¨ Inzet schoon materieel; bussen, met uitzondering van de verplicht 

over te nemen bussen van de huidige vervoerder, moeten bij 

aanvang én in de praktijk voldoen aan de Euro VI emissie-eisen. Als 

de vervoerder kiest voor diesel als brandstof, moet het voertuig 

bovendien uitgerust zijn met een gesloten deeltjesfilter. Het is aan 

de vervoerder om eventueel te kiezen voor voertuigen, die schoner 

zijn. Inzet van schonere voertuigen op de knelpuntlocaties kan een 

substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van een knelpunt. 

¨ Minimaliseren brandstofverbruik; het brandstofverbruik kan 

verminderd worden met het nieuwe rijden, voortdurend aandacht 

voor het rijgedrag van de individuele chauffeurs, voortdurend 

aandacht voor het verbruik per bus en het verbeteren van de 
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doorstroming. Een slechte doorstroming is niet alleen slecht voor de 

reistijd, maar ook voor de luchtkwaliteit. 

¨ Gebruik van schonere brandstof.  

¨ Stimuleren duurzame mobiliteit; OV is een alternatief voor de auto. 

Vrije busbanen, voorrang bij verkeerslichten, flankerend beleid (bv. 

parkeerbeleid) zijn voorbeelden van maatregelen, die de potentie 

van het OV kunnen versterken. Het betreft wel maatregelen, die in 

nauwe samenspraak met de overheid worden genomen. 

 

Verminderen van het omgevingsgeluid wordt bereikt door:  

¨ Minimaliseren van de dienstregelingskilometers (zie hiervoor). 

¨ Verbeteren van bezettingsgraad bussen in de avond (dus minder 

inzet gelede bussen). 

¨ Verbeteren van de doorstroming. 

¨ Verlagen van de autonome geluid van een bus; door toepassing van 

bijvoorbeeld geluidsarme banden, stille motoren en een stop/start 

systeem.  

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De vervoerder stimuleert duurzaamheid in de gehele bedrijfsvoering en in de 

eigen werkprocessen. Aanknopingspunten zijn: 

¨ Onderhoud en reiniging materieel 

¨ Gebruik groene stroom in gebouwen 

¨ Gebruik recyclebaar materieel 

¨ Sociale return 

¨ Duurzaamheid als onderdeel van training en opleiding personeel 
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10 Vervoerder als partner 

De inschrijver kan zich bij de aanbesteding onderscheiden met 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.  

 

Een goed functionerend openbaar vervoer vraagt de inzet van meerdere 

partijen. BRU voert de regie over deze partijen en benut hun kennis en 

kunde optimaal. Dit stelt eisen aan de organisatie en aansturing van het 

tram en busvervoer, zowel de interne organisatie van BRU, als de wijze 

waarop we met externe partijen omgaan. 

 

Om de in hoofdstuk 3 genoemde ambitie en de doelen te bereiken, is het 

onvoldoende om alleen te sturen op de contractuele afspraken tussen BRU 

en de vervoerder. Eerder is al aangegeven dat BRU en de vervoerder een 

gezamenlijke taak hebben bij de ontwikkeling van het vervoer. De gewenste 

samenwerking strekt verder. 

 

Van de vervoerder wordt verwacht dat hij gevraagd en ongevraagd zijn 

expertise inbrengt om de, onder grote druk staande bereikbaarheid, 

veiligheid en leefbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. 

 

BRU zal op haar beurt gevraagd en ongevraagd haar expertise aanwenden 

om de operationele ontwikkeling en uitvoering van het tram en busvervoer te 

verbeteren. 

 

Door deze gewenste samenwerking bestaat de kans dat BRU en de 

vervoerder in elkaars domeinen treden. 
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11 Financiën  

11.1 Reizigersopbrengsten en exploitatiebijdrage 

Het bus en tramvervoer wordt vooral betaald uit de volgende componenten: 

¨ Subsidie van de OV-autoriteiten: de exploitatiebijdrage
4
 

¨ Reizigersopbrengsten 

Exploitatiebijdrage 

BRU krijgt jaarlijks op basis van de Wet BDU een brede doeluitkering ten 

behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van het regionaal verkeer- 

en vervoerbeleid. Een deel van deze uitkering is bestemd voor de exploitatie 

van het bus- en tramvervoer in de regio.  

 

De bijdrage die BRU verstrekt aan de vervoerder vloeit voort uit de 

afspraken die zij met de vervoerder maakt in de kader van de 

concessieverlening. Gemiddeld is dit circa 40 procent van de totale kosten 

van het openbaar vervoer.  

Reizigersopbrengsten en tarieven 

De reizigersopbrengsten komen ten goede aan de vervoerder. De 

vervoerder heeft invloed op de opbrengsten door het vervoeraanbod goed te 

laten aansluiten op de vervoervraag, daarbij passende tarieven en 

vervoersbewijzen te voeren en zorg te dragen voor tevreden klanten. 

 

Aan deze invloed zitten de volgende beperkingen. 

 

¨ Tariefvrijheid bij de vervoerder kan op gespannen voet staan met de 

beleidsmatige doelen van BRU.Daarom stelt BRU, na overleg met 

de vervoerder, de tarieven en vervoerbewijzen vast. De vervoerder 

kan voorstellen voor vervoerbewijzen en vervoerstarieven bij BRU 

indienen.  

 

¨ BRU stelt het vervoeraanbod vast. De vervoerder mag zonder 

instemming van BRU het vervoeraanbod niet wijzigen. Hieraan ligt 

het volgende ten grondslag. 

o Zoals eerder aangegeven, is BRU primair verantwoordelijk voor 

de strategische ontwikkeling van het tram- en busvervoer in de 

regio. De tactische en operationele ontwikkeling en uitvoering 

moet binnen deze strategische ontwikkeling passen. BRU heeft 

een taak om daarop toe te zien.  

 

o Een substantieel deel van de exploitatiekosten van de 

vervoerder wordt gefinancierd door BRU. Een wijziging van het 

                                                                            

4 De exploitatiebijdrage is het verschil tussen de exploitatiekosten inclusief een redelijk 
rendement en de reizigersopbrengsten. 
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vervoeraanbod heeft veelal een rechtstreekse relatie met de 

overheidssubsidie. BRU moet daarom het vervoeraanbod zelf 

vaststellen.  

11.2 Financiële prikkels 

De keuze om de opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder te leggen 

is een belangrijke financiële prikkel voor de vervoerder om kwalitatief goed 

vervoer te verzorgen en een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van het tram- en busvervoer. 

 

Naast deze financiële prikkel worden de volgende twee financiële prikkels 

ingezet: 

¨ Een bonusregeling bij boven verwachting presteren 

¨ Een boeteregeling op het niet nakomen van de gemaakte afspraken  

Bonusregeling 

De bonusregeling is een belangrijke prikkel die wordt uitgekeerd als de 

vervoerder boven verwachting presteert. Om de bonus ook als een echte 

prikkel te laten werken, is de totale bonus een substantieel deel van de 

exploitatiebijdrage. De omvang van de bonus wordt vastgesteld aan de hand 

van twee criteria: 

¨ Klanttevredenheid 

¨ Opdrachtgevertevredenheid 

 

Aan klanttevredenheid wordt het grootste deel van de bonus gekoppeld en 

wordt met een objectieve en meetbare maatstaf bepaald. De 

opdrachtgevertevredenheid wordt vastgesteld in een ‘functioneringsgesprek’ 

met de vervoerder en gaat over onderwerpen die niet zichtbaar zijn voor de 

reiziger, maar wel van belang voor ontwikkeling van het vervoer. 

Boeteregeling 

Bij het niet nakomen van de concessiebepalingen en de offerte, geldt een 

boeteregeling. Er kunnen boetes worden opgelegd in alle gevallen waarin de 

vervoerder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Indien er periodiek 

substantiële boetes worden opgelegd zonder zicht op verbetering, bestaat 

de mogelijkheid om de concessie voortijdig te beëindigen. 
 


