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IPO heeft zich, als medeondertekenaar van het Nationaal Energieakkoord, verbonden aan de uitwerking
van pijler 7: Mobiliteit en Transport met ‘een modelbestek en afspraken met concessieverleners over klimaatdoelstellingen’ om het openbaar vervoer te verduurzamen. IPO is daarom het project ‘Visie Duurzaam
Regionaal OV 2015-2030’ gestart met als doel het formuleren van een visie voor regionale concessieverleners voor de verduurzaming van het OV, op basis van de ambitie ‘volledig zero emissie bij de uitlaat in
2030 of zoveel eerder als mogelijk’. In dit rapport zijn voorstellen geformuleerd voor doelstellingen, is een
transitiestrategie uitgewerkt en wordt de samenstelling van de Nederlandse OV-busvloot tijdens transitie
naar zero emissie geschetst.
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1.2 Conclussie in kort bestek
Over beleid & aansturing van transitie Duurzaam Regionaal OV wordt geconcludeerd:

01
Het is gezien de ontwikkelingen in de industrie een reële verwachting dat vanaf 2025
100% van de nieuwe instroom in de busvloot kan bestaan uit betrouwbare en betaalbare
zero emissie technieken;

02
Verduurzamen van het OV is een systeeminnovatie en vergt gezamenlijke inspanningen
van alle betrokken partijen (vervoersautoriteiten, vervoerbedrijven, industrie en Rijk) op
PHHUGHUH IDFHWWHQ WHJHOLMN WHFKQLHN GLHQVWUHJHOLQJ EHGULMIVYRHULQJ ¾QDQFLHULQJ DDQsturing en organisatie;

Over uitvoering van transitie Duurzaam Regionaal OV wordt geconcludeerd:

03
Er is tijd nodig voor pilot- en validatieprojecten van sommige zero emissie technieken in
de periode 2015-2020, andere zijn per direct opschaalbaar;

04
De ontwikkelingen van zero emissie technieken (prestaties, betrouwbaarheid, kosten) zijn
veelbelovend;
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05
Groengas is per direct opschaalbaar en als tussenoplossing respectievelijk terugvaloptie
nodig om langjarig uitstel van duurzaam OV te voorkomen;

06
Dieselhybride is eveneens per direct opschaalbaar en is een (weliswaar kleine) stap in de
goede richting van duurzame doelstellingen;

07
Euro VI dieselbussen zijn relatief schoon maar niet duurzaam;

08
Er zijn diverse alternatieven voor energiebesparing bij elektrische treinen en vergroening
YDQKHWQLHWJHsOHNWUL¾FHHUGHVSRRU
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Over beleid & aansturing van transitie Duurzaam Regionaal OV worden de volgende
aanbevelingen gedaan

01
Formuleer de volgende doelstellingen:
•
•
•

Uiterlijk in 2025 zijn alle nieuw instromende bussen en regiotreinen emissievrij aan de uitlaat;
Uiterlijk in 2025 maken alle bussen en regiotreinen gebruik van 100% hernieuwbare energie;
Het gehele regionaal OV werkt toe naar een zo gunstig mogelijke score op well-to-wheel CO2–emissie
per reizigerskilometer.

02
Organiseer de aansturing en de implementatie van de transitie samen met alle betrokken
partijen (vervoersautoriteiten, Rijk, vervoerbedrijven en industrie) op basis van afspraken over een gezamenlijke transitie-agendaRQGHUPHHURYHUNHQQLVGHOLQJ¾QDQFLHULQJHQ
busvloot.
Voor de structuur kan worden gedacht aan een bestuur, voorgezeten door een ‘onafhankelijke bestuurder
met gezag’, waaraan deelgenomen wordt door bestuurders van vervoersautoriteiten, Rijk, vervoerbedrijven en de industrie.
Samenwerking levert op dat de transitie sneller en tegen lagere kosten verloopt.

Over uitvoering van transitie Duurzaam Regionaal OV worden de volgende aanbevelingen gedaan:

03
Richt je op maximale inzet van zero emissie technieken, op aanvullende inzet van overige
duurzame technieken en brandstoffen daar waar zero emissie nog niet voldoet en op uitfasering van diesel te beginnen met de meest vervuilende Euroklassen.
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04
%HQDGHUHQEHKDQGHOYHUGXXU]DPLQJYDQKHW29DOVHHQV\VWHHPLQQRYDWLH
Bij de uitwerking van de transitie is naast de techniek van voertuigen en energie-infrastructuur, ook aandacht nodig voor (1) de optimalisatie van de dienstregeling (met focus op reizigers), (2) de inpassing in de
bedrijfsvoering van vervoerbedrijven van duurzame technieken, brandstoffen en dienstregelingen, zowel in
de planning, de exploitatie, het onderhoud als de cultuur in de organisatie en (3) de voortdurende (vooral
technische) ontwikkelingen in de wereldwijde OV-busmarkt, zodat deze kennis wordt ingebracht bij aanbestedingen.

05
Doorloop op regelmatige basis de ‘transitiemethodiek’ op concessieniveau om in 5 stappen
de meest kosteneffectieve manier van verduurzamen van OV-netwerken (concessies of samenhangende delen daarvan) te bepalen.

06
Werk samen (vervoersautoriteiten, vervoerbedrijven, industrie en Rijk, elk vanuit hun
eigen rol) aan een transitie-agenda met de volgende onderwerpen:
a. Opbouw en onderhoud van expertise over alle thema’s rond duurzaam OV, inclusief portfolio en veiligheid;
b. ‘Leerkalender’ met pilots, validatie en opschaling van nieuwe technieken;
c. Samenstelling busvloot in de tijd;
G 2SERXZ YDQ HQ DIVSUDNHQ RYHU HQHUJLH HQ EUDQGVWR¾QIUDVWUXFWXXU PHW GH EHKHHUGHUV YDQ ZHJ HQ
energie-infrastructuur;
e. Financiering voor dekking van (tijdelijke) meerkosten en risico’s gedurende de transitie;
f. Kostenbeheersing door gebruik te maken van (bij voorkeur hetzelfde) TCO-model voor het bepalen van
de impact (naast kosten ook milieu, economie en gezondheid);
J $DQEHVWHGLQJHQRPRRNJHGXUHQGHGHORRSWLMGYDQGHFRQFHVVLHPD[LPDDOWHSUR¾WHUHQYDQPRJHOLMNheden tot verduurzamen;
h. Marketing en communicatie brengen de thema’s: ‘belang & urgentie’ (klimaat en andere doelen), ‘gemak & comfort’ (geluid, trillingen, stank) en ‘stabiliteit & continuïteit’ (betrouwbaarheid en kosten)
onder de aandacht;
i. Coördineren van onderzoeken en afstemming over de alternatieven voor diesel en over elektrische energiebesparing op regionale spoorlijnen.
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