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Advies aanbesteding OV-concessie tram en bus in relatie 
tot gezondheid en leefomgevingskwaliteit 

1. Utrecht loopt op tegen een formele muur van normen voor 
luchtkwaliteit. 
De overschrijding van de normen voor NO2 en fijnstof (PM10) staan voor 
aanzienlijke gezondheidsschade, niet alleen – en zelfs niet primair - door 
NO2, PM10 en PM2,5 maar vooral door ultrafijn stof (ultra kleine 
roetdeeltjes). Ook ongezond hoge geluidsniveau's gaan hiermee gepaard. 
Naast het intensieve auto- en vrachtverkeer is het busvervoer een 
belangrijke oorzaak, met name in de straten en wegen met grote 
aantallen bussen per dag. Utrecht is relatief kwetsbaar in dat opzicht door 
de compacte bebouwing met smalle verkeersroutes. Smalle straten met 
veel busvervoer, zoals de Nobelstraat en Vredenburg zijn grote knelpunten 
wat betreft de luchtvervuiling door de massale hoeveelheid bussen, 
ondanks dat er verder vrij weinig verkeer is. We hebben berekend dat 
alleen al de Connexxion bussen, die overgenomen moeten worden, in de 
Nobelstraat de ruimte binnen de normen geheel opvullen. Alle overige 
bussen zouden daar dus emissievrij of zelfs helemaal niet moeten rijden.

2. De gezondheidsschade moet snel omlaag worden gebracht. 
Dat is niet hetzelfde als 'aan de normen voldoen'. Formele (EU-)normen 
zijn er alleen voor NO2, PM10 en PM2,5 en niet voor de 
luchtvervuilingscomponenten die de grootste gevaren voor de gezondheid 
opleveren. Dit zijn namelijk de ultrafijne stofdeeltjes die grotendeels 
bestaan uit roetdeeltjes van het verkeer. Deze fractie van PM10 weegt 
vrijwel niets en wordt dus door verlaging van het aantal microgrammen 
fijn stof niet automatisch beperkt.



3. Elektrisch vervoer is veruit superieur voor de gezondheid van 
omwonenden. 
Door over te stappen van dieselvervoer op elektrisch vervoer worden 
zowel de emissies van NO2 en PM10 als ultrafijne stofdeeltjes (en zelfs 
geluid) sterk teruggebracht. Ook het slijpsel van de remmen wordt veel 
minder omdat elektrisch vervoer grotendeels op de motor remt en daarbij 
de remenergie terug wint. Next best zijn aardgasbussen waarvan de 
emissies lager zijn dan van EEV dieselbussen (Euro V in feite). 

4. De realisatie van lightrailverbindingen in Utrecht (Uithoflijn, 
Binnenstadslijn, Leidserijnlijn) is niet alleen voor de 
bereikbaarheid maar ook voor de luchtkwaliteit dé oplossing. 
Maar, hoewel hoogst urgent, laten die lijnen nog even op zich wachten. 
Door deze drie lijnen kan een groot deel van de bussen uit de stad 
verdwijnen De busconcessie moet de realisatie van de drie tramlijnen - 
met onmiddellijk de maximaal mogelijke overstap van bus op tram - niet 
alleen mogelijk maken maar ook via de financiële regels van de concessie 
stimuleren.

5. Voor de korte termijn is de enige remedie om de emissie van de 
nieuwe bussen zoveel mogelijk te beperken een juiste buskeuze1.
In volgorde van afnemende emissies: hybride bus die 4 kilometer zuiver 
elektrisch kan rijden; hybride bus die na een stop elektrisch optrekt (op 
zijn opgeslagen remenergie); aardgasbus; dieselbus Euro VI; dieselbus 
Euro V. De luchtvervuilingsknelpunten waar de lijnbussen de doorslag 
geven liggen vrijwel allemaal binnen enkele kilometers van Utrecht CS. De 
hoofdeis in de concessie moet dus zijn om zo schoon mogelijk te rijden 
binnen een straal van twee kilometer rondom Utrecht CS. Hybride bussen 
met een actieradius van minimaal vier kilometer elektrisch rijden zijn 
veruit de beste oplossing, maar het is onzeker of die al commercieel 
verkrijgbaar zijn2. Doe een beroep op de innovatie van de markt.

6. Het is onduidelijk of bussen met Euro VI norm een oplossing 
zijn voor de ultrafijne stofdeeltjes. 
Er is weinig gemeten aan de emissie van ultrafijne deeltjes3. Die UFP-
deeltjes zijn zo licht dat het voldoen aan de PM10-norm weinig zegt over 
de emissie hiervan. Voor bussen geldt bij Euro VI – in tegenstelling tot 
dieselauto’s - nog geen norm voor het maximum aantal geëmitteerde 
deeltjes. Simpel de keuze voor Euro VI i.p.v. Euro V bussen is geen 
garantie voor een schoner vervoer wat betreft ultrafijne stofdeeltjes.

1 Voor de korte termijn is een beter fietsnetwerk een belangrijke oplossing om de 
vervoersvraag met bussen wat te beperken. 
2 Tijdens de rest van de rit kunnen de accu’s weer worden opgeladen.
3 Het zijn nanodeeltjes met een grootte in de orde van 20 nm – 100 nm, terwijl PM2,5 en 
PM10 deeltjes circa 1000 – 10.000 nm zijn. Een ultrafijn stofdeeltje weegt dus 
éénhonderdduizenste a een miljoenste in vergelijking tot een groot PM10 deeltje. 



7. Het contract voor de concessie moet een sterke stimulans zijn 
voor een zo klein mogelijke emissie van luchtvervuilende stoffen, 
met name in de smalle straten met intensief busverkeer, dus vooral 
binnen een straal van twee kilometer van Utrecht CS. 

Essentiële elementen voor het Programma van Eisen voor de 
concessieverlening zijn dus: 

• Dat geen techniek wordt voorgeschreven, maar prestatie-eisen voor 
luchtvervuilende emissies.

• Dat de emissies in de stad over vier kilometer veel zwaarder wegen 
dan daarbuiten (nulemissie of zo laag mogelijke emissie binnen twee 
+ twee kilometer van Utrecht CS, waar de knelpunten voor vuile 
lucht het ergst zijn). 

• Dat aan de gezondheidsgevaarlijke ultrafijne stofdeeltjes een groot 
gewicht wordt toegekend (met prioriteit aanpakken).

• Voor zover mogelijk ook iets doen aan het over te nemen 
Connexxion bussenpark en het onnodig met gelede bussen rijden.

• Maximale stimulans naar zo snel mogelijk realiseren en 
overschakelen op lightrail verbindingen (omdat dat de echte 
structurele aanpak is voor veel minder buskilometers en minder 
autoverkeer als effect van een goed OV-alternatief). 

8. Het Programma van Eisen voor de concessie:
Op pagina vier t/m zeven en drieëntwintig van het PvE kan leefomgeving 
veel concreter worden ingevuld: Bouw een krachtige stimulans in voor zo 
laag mogelijke emissies. Door een sturing conform onderstaand kader te 
verwerken in doelen, overheidsbijdragen en emissie-eisen ontstaat een 
stimulans voor concessiebiedingen die daadwerkelijk een verbetering 
betekenen voor de gezondheid van omwonenden en de formele 
luchtkwaliteitsknelpunten.

Kosten en vervoerskwaliteit mogen maximaal zeventig procent van de 
overheidsbijdrage en de te vergeven punten vertegenwoordigen. Milieu 
moet zwaar tellen in het PvE (minimaal 30 procent van de totaal te 
vergeven punten aan de inschrijving). 



Kader in Programma van Eisen voor het aspect Milieu

Uitgaande van minimaal 100 punten in het PvE voor het aspect milieu en 
maximaal 300 voor de overige aspecten, stellen we voor:

 30 punten bij nulemissie voor NOx en PM10 en PM2,5 over de vier 
binnenstadskilometers; en 15 punten op emissieniveau Euro 6. 
 

 30 punten bij 'nulemissie' voor ultrafijn stof (UFP) over de vier 
kilometer (aantal deeltjes per kWh; criterium PN: minder dan 1/100 
van bij Euro V doorgaans gemeten niveau); 20 punten bij UFP-
emissieniveau minder dan 1/10 in vergelijking tot Euro V; 10 punten 
op emissieniveau minder dan 1/4 in vergelijking tot Euro V. 

 10 punten bij nulemissie voor NOx, PM10 en PM2,5 over de overige 
kilometers van het traject; en 5 punten op emissieniveau Euro VI. 

 10 punten bij 'nulemissie' voor ultrafijn stof (UFP) over de overige 
kilometers van het traject (aantal deeltjes per kWh minder dan 
1/100 van Euro V); 7 punten op emissieniveau minder dan 1/10 in 
vergelijking tot Euro V; 3 punten op emissieniveau minder dan 1/4 
in vergelijking tot Euro V. 

 5 a 10 punten voor lage geluidsemissie op het hele traject (5 punten 
bij minstens 2 dB minder geluid dan de EU-norm voor bussen en 10 
punten bij minstens 4 dB stiller). 

 10 punten voor een goed meetprogramma om de emissie tijdens de 
levensduur laag te houden (voorwaarde is uiteraard het uitvoeren 
van het voorgeschreven onderhoud en zo nodig vervanging CDPF-
filter): honorering voor minimaal elke twee jaar meting van NO2, 
NOx, PM10, PM2,5 en PN aan een steekproef van 5 a 10 procent van 
de bussen met de meest moderne meetmethode waarmee de 
praktijkemissie zo goed mogelijk kan worden gemeten.

SORT-test voor emissiegegevens
De fabrikant levert de emissiegegevens via de concessie-inschrijver 
voor de zogenaamde SORT-test over (1) de vier 
binnenstadskilometers (relatief veel haltes) en (2) de rest van het 
tracé. De SORT-test is een breed geaccepteerde praktijksituatie test 
om NOx/NO2 te meten op een representatief tracé en om 
PM10/PM2,5 en aantal deeltjes te meten op een testbank (de 
meetapparatuur kan nog niet mobiel worden meegevoerd achter een 
bus).



 10 extra punten voor een concessiehouder die flexibel is wat betreft 
opheffing van buslijnen en uitdunning van de dienstregeling zo gauw 
een lightrailverbinding tot stand komt. 

 10 a 20 punten extra voor omruilen van (een deel van) de 
Connexxion bussen voor schonere (afhankelijk van de verbetering 
qua emissie). 

 5 a 10 punten extra voor kortere bussen in daluren en beter aan de 
vraag aangepaste dienstregeling in daluren (met nog wel voldoende 
frequentie). Als dat gepaard gaat met een extra reductie van 
brandstofgebruik van 25 procent (en navenant lagere emissies): 10 
punten. 

 10 extra punten voor elke 10 procent lagere CO2-emissie per 
voertuigkilometer dan de huidige concessie. 

Kosten
De aanschafkosten van een dieselbus zijn wat lager dan van een 
aardgasbus en aanzienlijk lager dan van een hybride bus (maar het 
verschil wordt kleiner). Er zijn hybride bussen van allerlei soorten (reden 
te meer voor prestatie-eisen). 
De restwaarde van een oude bus en onderhoudskosten zijn vergelijkbaar, 
maar voor een hybride bus is onderhoud wel duurder. 
De kosten van brandstofverbruik zijn in acht jaar voor een aardgasbus het 
laagste, voor een hybride bus hoger en voor een dieselbus veruit het 
hoogste. 
Per saldo: bij de huidige brandstofprijzen is de aardgasbus het 
goedkoopste (want diesel kost 140 cent per liter; bij de oude dieselprijs 
van 95 cent was de dieselbus nog het goedkoopste). De hybride bus is, 
ondanks het lage brandstofverbruik, nog steeds het duurste, maar het 
verschil wordt wel kleiner.

Wij geven (in een ander document) een voorstel voor een aangepast 
Programma van Eisen met erbij bovengenoemd Kader.

Kracht van Utrecht
Jan Fransen en Jan Morren
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