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Statengriffie

Van: Sophie van der Spek <S.vanderSpek@aef.nl>
Verzonden: maandag 29 september 2014 9:45
Aan: Wim.vanTilburg@kpvv.nl; Maarten Veraart
Onderwerp: Kernpunten regiobijeenkomsten OV-concessies 'Modelbestek van de toekomst'
Bijlagen: Kernpunten regiobijeenkomsten Modelbestek van de Toekomst.pdf; Presentatie 

regiobijeenkomsten OV-concessies.pdf

Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij willen we u informeren over de uitkomsten van de regiobijeenkomsten over OV-concessieverlening 
‘Modelbestek van de toekomst’. Bijgevoegd vindt u de presentatie en een bloemlezing van de aangestipte 
thema’s en vraagstukken. We houden u via www.samenopreis.nu graag op de hoogte van verdere 
ontwikkelingen rondom het Modelbestek van de Toekomst. 
 
Met hartelijke groet, namens het coördinatieteam Samen op Reis, 
 
Sophie van der Spek 
 
 
Andersson Elffers Felix     
Maliebaan 16 | 3581 CN Utrecht          
06 24504072 | 030 2363033 
 
Op deze mail is de volgende disclaimer van toepassing http://www.aef.nl/disclaimer 
Please consider the environment before printing this e-mail    
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Regiobijeenkomsten Modelbestek van de Toekomst 

Ruimte voor vernieuwing en innovatie in het openbaar vervoer wordt in de huidige praktijk van 

concessieverlening nauwelijks geboden. Daar zijn tal van oorzaken voor te benoemen, maar veel 

belangrijker is het te zoeken naar oplossingen. Eén van de acties van de Initiatiefgroep is daarop 

gericht. Het rapport Modelbestek van de Toekomst biedt de nodige handvatten.     

 Lees hier meer over het Modelbestek van de toekomst 

 

Over dit gedachtengoed is met bestuurders, ambtenaren reizigersorganisaties in drie 

regiobijeenkomsten in Zwolle, Den Bosch en Groningen gesproken over een andere aanpak van 

concessieverlening in het openbaar vervoer.  

 

De gesprekken bevestigen dat de deelnemers een grote betrokkenheid hebben bij het openbaar 

vervoer. Dat bleek uit de opsomming van de punten waarover men trots is en de veel langere lijst 

van punten die verbetering behoeven. Het thema dat door alle gesprekken heen loopt is: “Hoe 

kunnen we de beste kwaliteit van het openbaar vervoer krijgen met de beschikbare (krimpende) 

middelen”. En dat leidde onvermijdelijk tot een discussie over het maken van keuzes en welke 

informatie daarvoor nodig is. Een bloemlezing uit de discussie: 

 

 Spanningsveld bij vraaggericht werken: waar zijn welke voorzieningen op welk moment essentieel 

t.o.v. iets afbouwen om iets nieuws geregeld te krijgen (bv. knooppunten) 

 De kostendekkingsgraad moet omhoog, maar doelgroepen zijn soms moeilijk te combineren; 

ouderen vs. scholieren, fietsers vs. doelgroep die minder mobiel is, etc 

 Vooruitgang houd je niet tegen; wat te doen we met nieuwe initiatieven zoals Uber? Creatieve 

innovatie ontstaat nu heel snel, moeilijk om grote aanpassingen zo snel te doen, vooral blijven 

kijken naar deze veranderingen en zorgen dat er geen hiaten komen 

 Wegvallen OV op platteland kan de negatieve spiraal van de krimp versterken. OV-aanbod dus niet 

geïsoleerd bekijken. Geeft ook kansen door andere financiële bronnen aan te boren 

 Het gebruik van OV wordt onvoorspelbaarder. Zo zullen gebruikers van elektrische fietsen bij 

regen het OV-gebruiken. Dit geeft onverwachte pieken. Vraag hoe om te gaan met capaciteit 

 Het vervoer op het platteland (dunne lijnen) wordt een groot probleem gegeven de financiële 

ruimte. Besef dat dunne lijnen onder druk komen wordt onderschreven. Je moet ook kunnen 

stoppen. Daar moeten nieuwe concepten voor worden bedacht  (ruimte voor ondernemerschap) 

 Kruissubsidies zijn nodig om sociaal vervoer op dunne lijnen in een of andere vorm in stand te 

houden 

 Ook kan gedacht worden om dikke en dunne lijnen in aparte concessies onder te brengen. Voor 

de dunne lijnen kan dan eventueel een combinatie worden gemaakt met doelgroepenvervoer. 

Hiervoor is samenwerking met de gemeenten nodig.  

 De opdrachtgever moet mobiliteit faciliteren (doel), niet het OV (middel) en zo inspelen op de 

veranderingen en breder kijken, ook naar het faciliteren van andere modaliteiten zoals een 

fietssnelroute. 

 In het bestek ruimte overlaten voor een bepaald percentage (nog) niet te ontwikkelen aanbod, dat 

met de huidige systematiek lastig aansluit op de huidige markt  

 Binnen de concessies moeten we derde betalers betrekken en eigen initiatieven uit de buurt 

stimuleren 

 De latente vraag is onderbelicht; hoe kom je er achter waar de potentie zit in het OV. De markt 

verandert snel, een ontwikkelteam moet hierop inspelen wanneer nodig. 

 

De bijeenkomsten geven de nodige stof om te betrekken bij de feitelijke toepassing van het 

Modelbestek in komende aanbestedingen. Voor de nieuwe concessie van Groningen-Drenthe zijn 

bijvoorbeeld al veel elementen uit het Modelbestek in de Nota van Uitgangspunten verwerkt, voor 

de nieuwe concessie voor de treinverbindingen Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen. Wat in de 

praktijk wordt geleerd, verwerken we in het Modelbestek dat als een dynamisch hulpmiddel 

steeds verder wordt ontwikkeld. 

 

We houden u via www.samenopreis.nu graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen rondom 

het Modelbestek van de Toekomst. 

http://www.samenopreis.nu/bestuurlijke-samenvatting-modelbestek-van-de-toekomst-online/
http://www.samenopreis.nu/


Regiobijeenkomst OV-concessies 

‘Modelbestek van de toekomst’ 



Manifest ‘OpStap naar een beter OV’ 

De initiatiefgroep ‘Samen op reis’ heeft in april vorig jaar  

bovengenoemd manifest gepubliceerd. Dat vraag aandacht  

voor een betere samenwerking overheden en  

vervoerbedrijven voor sneller en beter openbaar vervoer  

van deur-tot-deur.  

 

Samenwerking en innovatie moeten leiden tot een groei  

van het aantal reizigers met twintig procent. 

 



 

Oorzaken die innovatie en creativiteit 

inperken 

 

Cultuur

Wetten en

regels

Organisatie

Proces

Contracten en

geld



Cultuur 

Politici van provincies en stadsregio’s mijden risico’s. Dat  

leidt tot ‘houden wat je hebt’. Ook vervoerders mijden  

risico’s. Polderen versterkt consensus met alles en  

iedereen: dan krijg je eenheidsworst in plaats van  

scherpere keuzes. 

 

 

“ Durf bij aanbestedingen de markt te laten werken voor jouw geld. Zet 

de reiziger centraal, denk niet voor de markt. Geef dus de kaders, 

niet de details.”  

 

(Bas Bakker, Hoofd Business development NS) 

 



Organisatie 

Ambtenaren (voor uitvoering en tactiek) zitten te dicht op  

de politiek (die zich op strategie zou moeten concentreren).  

Bestuurlijke versnippering van 19 ov-autoriteiten leidt tot te  

weinig synergie tussen concessies. Vervoerder en ov- 

autoriteit hebben geen dwingende samenwerking. 

 

 

“ Het ov kan 68 procent efficiënter. De grootste parameter is een 

concessie die op output stuurt en creativiteit uit de markt haalt.”  

 

 

(Manu Lageirse, CEO Veolia Transport Nederland) 

 

 



Gebrek aan adequate inrichting van het proces leidt tot  

dichttimmeren van het ov-beleid. Gemeenten en Rocov’s  

(consumentenorganisaties) verzetten zich tegen nieuwe  

ontwikkelingen tijdens concessie. 

 

 

 

“ Partijen denken te veel in risico’s en te weinig in kansen. Knellende 

contracten zijn het gevolg. Ga voor groei en de koek wordt groter. 

Daar profiteert iedereen van.”  

 

(Maarten Veraart, adviseur AEF) 

 

Proces 



Een toolbox met oplossingen 

Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer 

1. Prikkel vervoerders 

 

2. Zet ontwikkelteams op 

 

3. Schep onderhandelruimte 

 

4. Gun op output 

 

Inhoud/structuur 

1. Stel functionele eisen 

 

2. Knip concessies in ‘dik’ en ‘dun’ 

 

3. Maak concessie minder exclusief 

 

 
 



Stel functionele eisen 

 Eis ontsluiting in plaats van lijnen 

 

 Stuur bij communicatie en promotie vooral op output 

 

 Stel ook bij materieel functionele eisen (geen brandstofsoort maar 

uitstootnormen) 

 

 Schrijf een tariefkader voor met minimaal de landelijke OV-

chipkaartproducten 

 

 Daarnaast is de vervoerde vrij tarieven en producten te introduceren 

 

 



Knip de concessie in ‘dik’ en ‘dun’ 

Dikke stromen 

De ‘dikke-stromenconcessie’ wordt gestuurd door de vraag van grote 

groepen reizigers. De ov-autoriteit daagt de vervoerder uit om dat ov te 

laten groeien en kan daarvoor veel vrijheid geven in combinatie met 

sterke (financiële) prikkels.  

 

De provincie of stadsregio kan de vervoerder een handje helpen met 

vlottere doorstroming (aanleg busbanen, voorrang bij verkeerslichten) 

en bijvoorbeeld schermen met actuele reisinformatie op haltes. 



Knip de concessie in ‘dik’ en ‘dun’ (2) 

Dunne stromen 

Daaronder liggen een of meer ‘dunne-stromenconcessies’ van ov-

autoriteit en/of gemeenten, gebundeld met de Regiotaxi en eventueel 

ook ander doelgroepenvervoer.  

 

Door deze concessies klein te houden worden ze aantrekkelijker voor 

lokale partijen om op in te schrijven; denk aan taxi- of 

touringcarbedrijven 

 



Wilt u deze droom helpen waarmaken? 

U kunt een andere aanpak kiezen bij het verlenen van concessies. 

Vervoerders en reizigers zullen er blij mee zijn. Mijn droom is dat 

enkele nieuwe concessies als proefgebied gaan dienen voor zo’n 

concessie ‘nieuwe stijl’. 

 

 

Discussievragen 

 Wat heb je nodig om de knelpunten op te lossen? 

 

 Welke kansen liggen voor het grijpen? 

 

 Herken je je in de genoemde voorbeelden? 

 

 Zijn er nog andere ideeën? 



Verdieping in werksessies 

Uiteen in deelgroepen 

 Dilemma’s & kansen 

 Delen van ervaringen en oplossingen bij knelpunten 

 3 groepen van 6-7 personen 

 

Discussievragen 

 Waar loop je tegenaan? 

 

 Wat zou anders kunnen? 

 

 Wat heb je hiervoor nodig? 

 

 

 



Afsluiting en vervolg 

 Terugkoppeling werksessies 

 

 Modelbestek in de praktijk 

 

 Om mee te nemen uit deze sessie 



Do’s & don’ts – Cultuur 

Algemeen 

 Doorbreek ingesleten rolpatronen 

 Durf Greenfield-denken toe te passen 

 

Statenleden/ROCOV leden 

 Neem vrijheid en durf het bestaande los te laten 

 Neem kopie van oude concessie niet als uitgangspunt 

 

Ambtenaren 

 Faciliteer politiek en belangengroepen bij de opzet van de 

concessies 

 Plaats de concessies in het bredere kader van mobiliteit en een beter 

OV voor de reiziger 



Do’s & don’ts – Wetten en regels 

Algemeen 

 Neem de ruimte die er wettelijk is 

 Laat je niet beperken door oude kaders en concessies 

 

Statenleden/ROCOV leden 

 Kijk met een frisse blik naar de wettelijke mogelijkheden 

 Laat je niet beperken door mogelijke risico’s 

 

Ambtenaren 

 Let op zorgvuldigheid als risico 

 Zorg voor ruimte voor aanpassing in de uitvoering van de concessie 



Do’s & don’ts – Organisatie 

Algemeen 

 Maatwerk is nodig 

 Zorg voor heldere strategische doelstellingen die toetsbaar zijn 

 

Statenleden/ROCOV leden 

 Toets uitkomsten op vastgestelde doelstellingen 

 Mijdt detailbemoeienis met de uitvoering 

 

Ambtenaren 

 Lok duidelijke strategische uitspraken van de politiek en 

stakeholders uit over mobiliteitsbeleid  

 Faciliteer de samenwerking d.m.v. een heldere communicatie 



Do’s & don’ts – Proces 

Algemeen 

 Bouw het proces in praktische stappen op 

 Wees je bewust van de te nemen stappen en rolverdeling 

 

Statenleden/ROCOV leden 

 Zorg dat je mee wordt genomen in het gehele proces en volg de 

afgesproken procesaanpak 

 Vermijd vroegtijdig de verkeerde eisen stellen om niet later vast te 

lopen in de details 

 

Ambtenaren 

 Zorg voor een heldere procesaanpak 

 Maak glashelder wie wanneer voor wat in beeld komt 



Do’s & don’ts – Contracten en geld 

Algemeen 

 Lever commitment aan de samenwerking 

 Elke eis heeft een prijs 

 

Statenleden/ROCOV leden 

 Stel eisen aan een goede samenwerking 

 Zorg dat flexibiliteit ten goede komt aan de reizigers 

 

Ambtenaren 

 Versterk het commitment van vervoerders 

 Toets vervoerders op hun aandeel in de samenwerking 



Meer Samen op Reis 

 Voor meer informatie zie de website 

 

www.samenopreis.nu 

info@samenopreis.nu 

 

 

 Contact namens Samen op Reis 

 

Sophie van der Spek 

s.vanderspek@aef.nl 

06 24504072 

 

http://www.samenopreis.nu/
mailto:info@samenopreis.nu
mailto:s.vanderspek@aef.nl


 

Bedankt! 


