
Aanbesteding OV-concessies 
Flevoland, Gelderland en Overijssel 

Concept  
Nota van 

Uitgangspunten 
 



Recente (beleids)ontwikkelingen 
 



Doelstellingen nieuwe concessies 
 

Op basis van OV-visies volgende 
doelstellingen voor de nieuwe concessies  
1. Aansluiting op vervoerstromen en veranderende 

vervoersbehoeften en kwaliteitseisen van reizigers  
2. Toekomstvastheid OV door versterking van een voor 

reizigers en provincies betaalbaar kernnet  
3. Ruimte voor nieuwe vervoersvormen/mobiliteitsdiensten 
4. Verdere verduurzaming OV 

 
 
 

 
 

 



Indeling in 3 gebiedsconcessies 
 



Positie spoorvervoer 
  



Positie Almere en Lelystad 
 

Uitgangspunten  
• Almere: aparte concessie en delegatie worden 

gehandhaafd. Concessie heeft voldoende omvang en heeft 
nauwelijks vervoerkundige relatie met rest Flevoland 

• Lelystad: concessie is klein en hier is wel vervoerkundige 
samenhang met de omgeving. Opname in groter geheel lijkt 
daarom voordelen te hebben. Standpunt over toekomst van 
deze concessie en delegatie is nog niet ingenomen. 

 
 

 
 

 



Positie maatwerkoplossingen 
 



Flexibiliteit vs. zekerheid in concessies 
 

Uitgangspunten 
• Binnen concessies is sprake van een 

categorisering van lijnen (= zekerheid): 
A. hoofdassen die samen met de trein het 

hoofdnetwerk vormen 
B. sterke lokale en regionale lijnen 
C. ontwikkellijnen 

• Concessies bieden ruimte om ontwikkellijnen te 
vervangen door maatwerkoplossingen wanneer 
deze beter voorzien in de behoeften van reizigers 
(= flexibiliteit) 

• Provincies houden zelf de regie over de eventuele 
transitie van ontwikkellijnen naar 
maatwerkoplossingen, waarvoor de vervoerder in 
zijn vervoerplan voorstellen kan doen. 



Duurzaamheid 
 

Uitgangspunten 
• Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer 

is leidend 
• Transitie naar Zero Emissie mag niet ten 

koste van het voorzieningenniveau gaan  → 
geleidelijke transitie i.p.v. een ‘Big bang’ 
o Stadsvervoer: elektrisch vanaf de start van 

de concessie 
o Hoofdassen en sterke lijnen: technische 

ontwikkelingen volgen (bijv. waterstof 
toepassingen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Voor lijnen waar Zero Emissie nog niet 

mogelijk is: andere wijze van CO2-
reductie (bijv. gebruik biobrandstoffen) 

o Beoordeling biedingen mede op basis van 
transitiepad naar Zero Emissie 

• Mogelijkheid tot realisatie van eventuele 
hogere ambities van provincies, mits 
hiervoor extra budget beschikbaar wordt 
gesteld 

• Aandacht voor andere aspecten van 
duurzaamheid, bijvoorbeeld Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen en Social Return 
on Investment 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rolverdeling provincies en vervoerder 
 

Uitgangspunten 
• Opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder 
• Ontwikkelruimte voor vervoerder, binnen door 

provincies gestelde kaders, op het gebied van: 
• Netwerkontwikkeling (hoofdassen in 

samenwerking op Oost-niveau, snelle lijnen en 
ontwikkellijnen) 

• Uitvoeringskwaliteit 
• Reisinformatie 
• Marketing/Tarieven 

Gebaseerd op Ontwikkelplan dat richtinggevend is 
voor periode van 5 jaar 

• Eigendom van gegevens, productformules, merk en 
huisstijl ligt bij provincies i.v.m. continuïteit over 
concessieduur en concessiegrenzen 
 



Samenwerking provincies 
 

Uitgangspunten 
 Provincies blijven verantwoordelijk 

voor eigen beleidskaders en OV-
budget 

 Provincies sluiten (i) een 
samenwerkingsovereenkomst voor 
de aanbesteding en (ii) een 
samenwerkingsovereenkomst voor 
het beheer van de concessies, 
waarbij het beheerbureau OV Oost 
gemandateerd wordt om een 
aantal beheertaken uit te voeren 

 Huidige jaarlijkse 
exploitatiebijdragen blijven ook de 
komende periode voor OV en 
maatwerk beschikbaar (= geen 
bezuinigingsopgave) 

 Herverdeeleffecten tussen 
provincies worden zoveel mogelijk 
voorkomen en ten aanzien van dan 
nog resterende herverdeeleffecten 
worden bestuurlijke afspraken 
gemaakt. 
 
  

Opmerkingen 
 Elke aanbesteding leidt tot andere 

prijzen voor het OV, ook wanneer 
de concessie-indeling niet zou 
wijzigen 

 Exacte gevolgen voor provincies 
zijn moeilijk te bepalen door 
herindeling concessiegebieden en 
verschillen in 
opbrengstverantwoordelijkheid 



Hoe verder? 
 



Hoofdkeuzes nieuwe concessies 
 

 Provincies blijven hun eigen 
beleids- en financiële kaders 
vaststellen 

 Provincies besteden alleen 
openbaar vervoer aan en kiezen 
daarbij voor gebiedsconcessies  

 Treindiensten worden op dezelfde 
manier behandeld als nu 

 Maximale concessieduur conform 
Wp2000  

 Bepaalde basiskwaliteit (= 
Programma van Eisen) wordt 
gegarandeerd 

 Indeling concessiegebieden 
 Transitie naar Zero Emissie 

Busvervoer 
 Flexibiliteit en tussentijdse herijking 
 Opbrengstverantwoordelijkheid en 

ontwikkelruimte vervoerder 
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