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1   Inleiding 
 
1.1  Probleemanalyse 
 
Op  grond  van  de Wet  personenvervoer  2000  (Wp2000)  is  de  provincie  Noord‐Holland  
opdrachtgever voor het  collectief personenvervoer  in grote delen van Noord‐Holland. Dit 
vervoer bestaat in de eerste plaats uit het stads‐ en streekvervoer. Daarnaast is de provincie 
als opdrachtgever verantwoordelijk voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), dat  in 
Noord‐Holland wordt verricht onder de naam OV‐Taxi. Het opdrachtgeverschap bestaat uit 
twee belangrijke componenten. In de eerste plaats wordt periodiek een exclusieve concessie 
voor het uitvoeren  van  het  stads‐  en  streekvervoer uitgegeven. Aan de  concessie worden 
door  de  provincie  als  concessieverlener  voorwaarden  gesteld. Deze  voorwaarden  hebben 
betrekking op de kwantiteit en de kwaliteit van het door de vervoerder (de concessiehouder) 
te verrichten vervoer. In de tweede plaats zorgt de provincie voor actief concessiebeheer ge‐
durende de uitvoering van de  concessie. Voor het CVV geldt hetzelfde, hoewel daar  juri‐
disch gezien geen sprake is van een concessie áán een vervoerder, maar van een contract mét 
een vervoerder. 
 
Eind  2008  eindigen de huidige  concessie  voor het  stads‐  en  streekvervoer  en het  contract 
voor het CVV in Noord‐Holland Noord. De nieuwe opdrachten moeten worden aanbesteed. 
Gezien de  lange  tijd die  een  complete  aanbestedingsprocedure  in beslag neemt,  ongeveer 
twee  jaar, moet begin 2007 worden gestart met de voorbereidingen van de aanbestedings‐
procedures. Binnen de  juridische en  financiële kaders heeft de provincie daarbij een grote 
mate van vrijheid bij de invulling van haar opdrachtgeverschap. Zij kan kiezen voor het aan‐
sturen op hoofdlijnen en het geven van een grote vrijheid aan de vervoerder, maar kan ook 
tot in detail alles voorschrijven, waardoor de beleidsvrijheid van de vervoerder geminimali‐
seerd wordt. De provincie kan zelf bepalen of ze kiest voor het verstrekken van één concessie 
voor al het stads‐ en streekvervoer  in Noord‐Holland Noord of dat zij kiest voor meerdere 
concessies. Zij kan er zelfs voor kiezen om de opdrachten voor het stads‐ en streekvervoer en 
het CVV te integreren. Maar ook het separaat aanbesteden van de zogenaamde ‘ontwikkel‐
functie’ behoort tot de mogelijkheden. 
 
Bij de aanbestedingen van het  collectief personenvervoer bevindt de provincie zich  in een 
bijzondere positie. Enerzijds  is zij een actor  in een veld met verschillende spelers: burgers, 
gemeenten,  vertegenwoordigers  van  consumentenorganisaties.  Deze  partijen  trachten  de 
provincie  te beïnvloeden wat betreft de wijze waarop  zij  optreedt  als  opdrachtgever, met 
name  in de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure. Anderzijds heeft de provincie 
een rol als opdrachtgever voor het vervoer en heeft met de vervoerder een opdrachtgever‐
opdrachtnemer‐relatie.  
 
De provincie Noord‐Holland ziet zich gesteld voor drie dilemma’s. Deze dilemma’s hebben 
betrekking op de rol van de provincie als opdrachtgever, op omvang van de aan te besteden 
percelen en op de vorm van het vervoer in deze concessies. 
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1. De rol van de provincie als opdrachtgever 
Het is een vraag die tot nu toe bij elke aanbesteding van de provincie Noord‐Holland impli‐
ciet of expliciet aan de orde kwam: op welke wijze wil de provincie haar opdrachtgeverschap 
invullen? Wil de provincie  tot  in detail zaken voorschrijven, vooral  sturen op  input en de 
vervoerder weinig ontwikkelruimte geven? Dit geeft wel zekerheid vooraf: de provincie zal 
niet verrast worden door het aanbod van de vervoerder. Maar het is de vraag of de provincie 
in staat is (en zou móeten zijn) om tot in detail invulling te geven aan de wijze waarop het 
openbaar vervoer wordt uitgevoerd. Een detailinvulling beperkt de ondernemingsvrijheid 
van de vervoerder en maakt creativiteit onmogelijk. Bovendien: geeft vooraf alles gedetail‐
leerd voorschrijven zekerheid dat de vervoerder in de praktijk alles zal waarmaken? 
Anderzijds kan de provincie kiezen voor een open invulling, sturing op output, de vervoer‐
der zoveel mogelijk ondernemingsvrijheid geven. Dat geeft de vervoerder de ruimte tot crea‐
tiviteit, maar wellicht ook tot ongewenste creativiteit. Het geeft ook onzekerheid: de provin‐
cie weet vooraf niet wat ze kan verwachten, en tussentijds ingrijpen is lastig als de vervoer‐
der eenmaal vrijheid heeft gekregen. En ook hier geldt: op welke manier krijgt de provincie 
zekerheid dat de vervoerder zorgt voor een goede uitvoering van zijn plannen? 
 
2. De omvang van de aan te besteden percelen 
Het huidige collectieve personenvervoer in Noord‐Holland Noord bestaat uit twee percelen: 
één  perceel  voor  het CVV  en  één  perceel  voor  het  busvervoer. Daardoor  is  er  in Noord‐
Holland Noord  één CVV‐onderneming  en  is  er  één busvervoerder die  een  exclusief  recht 
heeft voor de gehele regio. 
De vraag is of het niet wenselijk is om de huidige percelen te splitsen in meerdere, kleinere 
percelen.  Voor  het  busvervoer  zou  de  regio Noord‐Holland Noord  bijvoorbeeld  kunnen 
worden gesplitst in meerdere kleinere geografische gebieden, zoals regio Den Helder, regio 
Alkmaar en regio Hoorn. Een andere optie  is om verschillende vervoersoorten apart aan te 
besteden. Zo kunnen de snelle en goedbezette interlokale lijnen (de zogenaamde stamlijnen) 
apart worden aanbesteed en kan een aparte concessie worden afgegeven voor het stadsver‐
voer  in de grotere plaatsen van Noord‐Holland Noord,  terwijl  een derde  concessie wordt 
verleend voor de resterende buslijnen. 
Enerzijds zal het aanbesteden van verschillende kleinere concessies leiden tot vergroting van 
de  concurrentie:  niet  alleen  de  huidige  grote  vervoerbedrijven, maar  ook  andere  partijen 
kunnen wellicht  toetreden. Ook biedt dit kansen voor vervoerbedrijven die zijn gespeciali‐
seerd  in bepaalde deelmarkten. Anderzijds kent een splitsing het gevaar van afstemmings‐
problemen en coördinatieproblemen. Berucht zijn de  ‘geknipte’  lijnen, waarbij  in het verle‐
den buslijnen werden gesplitst wanneer de verschillende betrokken vervoerders en overhe‐
den  geen  overeenstemming  konden  bereiken. Bovendien  kan  niet  langer worden  geprofi‐
teerd van de schaalvoordelen die één vervoerder voor het gehele gebied heeft. 
 
3. De inhoud van de aan te besteden percelen 
Een enigszins vergelijkbaar dilemma doet zich voor wanneer het de  inhoud van de aan  te 
besteden percelen betreft. Momenteel  is er een duidelijke scheiding tussen CVV en busver‐
voer. Weliswaar worden  beide momenteel uitgevoerd door dezelfde  vervoerder, maar de 
enige reden daarvoor is dat toevallig dezelfde vervoerder de aanbesteding van beide perce‐
len won. Het CVV en het busvervoer worden verzorgd op basis van een totaal verschillend 
contract en concessie. De provincie eist dat tussen bus en CVV communicatie mogelijk is om 
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reizigers een goede aansluiting  te bieden. Verder zijn het momenteel gescheiden systemen, 
zowel wat betreft tarieven, beschikbaarheid en reisvoorwaarden als wat betreft de inzet  van 
materieel en personeel. 
Zou het niet beter zijn om het CVV en het busvervoer in één hand aan te besteden en te gun‐
nen aan één vervoerder? Dat zal mogelijk leiden tot een betere afstemming tussen beide ver‐
voerwijzen. Ook heeft een vervoerder meer mogelijkheden om beide vervoerwijzen optimaal 
in te zetten, bijvoorbeeld door CVV en openbaar vervoer meer te integreren: een bus die een 
lijndienst heeft gereden, kan aansluitend daarop als CVV fungeren. Anderzijds zijn de eisen 
aan personeel, voertuig, enzovoort wellicht  te verschillend en  is nu onbekend  in hoeverre 
synergie mogelijk is. Maar de vraag blijft staan: welke mogelijkheden zijn hier en wat zijn de 
consequenties? 
 
De Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van Provinciale Staten van Noord‐Holland heeft 
reeds de wens geuit om onderling en met de verantwoordelijke gedeputeerde van gedachten 
te wisselen over de vraag op welke wijze de aanbesteding van het vervoer in Noord‐Holland 
Noord moet worden vormgegeven. De gedeputeerde heeft daarom toegezegd aan de Com‐
missie een discussienotitie te zullen presenteren ‘waarbij verschillende wijzen van aanbeste‐
ding  tegen  elkaar worden  afgezet’  (Toezeggingenlijst Commissie Wegen, Verkeer  en Ver‐
voer, 2006).  
 
Dit rapport  is de discussienotitie die door de gedeputeerde  is toegezegd. Aan de hand van 
de discussie naar aanleiding van deze discussienotitie kunnen Gedeputeerde Staten een keu‐
ze maken voor de  te hanteren aanbestedingsvorm. Deze keuze wordt verwoord  in een be‐
slisnotitie en het Plan van Aanpak dat vervolgens wordt vastgesteld door Gedeputeerde Sta‐
ten. 
 
 
1.2  Probleemstelling 
 
Centrale vraag in dit rapport is: op welke wijze kan de provincie Noord‐Holland de aanbe‐
steding van het collectief personenvervoer  in Noord‐Holland Noord vormgeven? Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden, moet een antwoord worden verkregen op de volgende deel‐
vragen: 
 

1.  Wat is de context waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt? 
2.  Welke  aanbestedingsvormen  zijn mogelijk  en wat  zijn de  ervaringen per  aanbeste‐

dingsvorm? 
3.  Welke ervaringen zijn er tot nu toe met de aanbestedingen in Noord‐Holland? 
4.  Op welke wijze kan de aanbesteding van het  collectief personenvervoer  in Noord‐

Holland Noord worden vormgegeven? 
 

Dit rapport resulteert in een weergave van een aantal mogelijke aanbestedingsmodellen die 
kunnen  worden  toegepast  bij  de  aanbestedingen  van  het  collectief  personenvervoer  in 
Noord‐Holland Noord. Daarbij wordt de  spanning  tussen de verschillende  (tegenstrijdige) 
provinciale  doelstellingen  niet weggenomen  of  ontlopen, maar waarin wordt  aangegeven 
wat de verschillende mogelijkheden zijn, inclusief een overzicht van de voor‐ en nadelen van 
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deze  opties. Op deze wijze  is het  rapport  een discussiestuk voor Gedeputeerde  Staten  en 
Provinciale Staten. Immers, zij zijn degenen die een keuze moeten maken uit de verschillen‐
de mogelijkheden  en moeten  aangeven op welke wijze de provincie de  aanbesteding van 
Noord‐Holland Noord moet vormgeven. 
 
In dit rapport wordt nadrukkelijk niet inhoudelijk ingegaan op de te stellen eisen bij de aan‐
besteding, bijvoorbeeld wat betreft lijnen, frequenties, materieel of tarieven. Ook worden de 
huidige randvoorwaarden als een gegeven beschouwd. Zo wordt niet ingegaan op mogelijke 
of  gewenste wijzigingen  in  de  relevante Nederlands  en  Europese wetgeving. Gezien  het 
moment waarop de aanbesteding van de concessie Noord‐Holland Noord moet plaatsvin‐
den, wordt dit niet zinvol geacht. Evenmin wordt aandacht besteed aan de vraag of het hui‐
dige beschikbare budget voldoende  is om de provinciale doelstellingen  te realiseren. Dit  is 
nadrukkelijk een politieke afweging die buiten het bereik van dit onderzoek valt. 
Tenslotte wordt  in dit  rapport niet  ingegaan  op de vraag of periodieke  aanbesteding van 
concessies  door  een  decentrale  overheid  de meest  effectieve  en  efficiënte wijze  is  om  het 
openbaar vervoer te organiseren. Uitgangspunt is de levende notie dat, los van de wettelijke 
verplichting daartoe,  aanbestedingen  een  geschikt  instrument  zijn  gebleken  om  te  zorgen 
voor een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van het openbaar vervoer en een helde‐
re relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 
 
1.3  Leeswijzer 
 
Dit rapport start met een theoretisch kader. Daarin wordt ingegaan op een aantal relevante 
bestuurskundige en economische theorieën. Zowel de rol van de provincie als speler in een 
netwerk van partijen  als de  rol van opdrachtgever wordt daarbij behandeld. Hoofdstuk  3 
beschrijft de  context waarbinnen de  aanbestedingen  van het  collectief personenvervoer  in 
Noord‐Holland Noord plaatsvinden. Daarbij worden onder andere de  juridische randvoor‐
waarden geschetst en wordt beschreven wat de financiële en vervoerskundige uitgangssitua‐
tie is. Aan de hand van de theorie wordt een aantal criteria opgesteld waaraan de aanbeste‐
dingsmodellen moeten voldoen. 
 
In het vierde hoofdstuk wordt een aantal mogelijke aanbestedingsmodellen geformuleerd. 
Aan de hand van diverse ervaringen in Nederland worden deze vervolgens getoetst aan de 
opgestelde criteria. In hoofdstuk 5 wordt daarna ingegaan op de ervaringen die de provincie 
Noord‐Holland  inmiddels heeft opgedaan met een aantal aanbestedingsprocedures van het 
collectief personenvervoer.  
 
De combinatie van de mogelijke aanbestedingsvormen, de situatie  in Noord‐Holland en de 
ervaringen die de provincie heeft opgedaan, leidt tot een drietal mogelijke modellen voor de 
komende aanbestedingen  in Noord‐Holland Noord. Deze worden  in hoofdstuk 6 beschre‐
ven. Ook wordt in dit hoofdstuk geschetst wat de consequenties van toepassing van de ver‐
schillende  aanbestedingsvormen  zullen  zijn.  Aan  de  hand  van  deze mogelijke  aanbeste‐
dingsvormen kan door Provinciale Staten een discussie worden gevoerd over de gewenste 
wijze van aanbesteden. 
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Hoofdstuk 6 kan zelfstandig worden gelezen en kan worden gebruikt als discussiestuk voor 
Provincie Staten van Noord‐Holland.  
 

Samengevat: 
- De provincie Noord‐Holland is opdrachtgever voor het stads‐ en streekvervoer en het CVV in 

Noord‐Holland en dient dit periodiek aan te besteden; 
- Ter  voorbereiding  op  de  komende  aanbestedingen  van  het  collectief  personenvervoer  in 

Noord‐Holland Noord is de vraag op welke wijze de provincie Noord‐Holland deze aanbeste‐
dingen kan vormgeven. Dit rapport beantwoordt deze vraag. 

- Dit  rapport wordt gebruikt  als discussiestuk voor Provinciale Staten van Noord‐Holland. 
Op basis hiervan nemen Gedeputeerde Staten een beslissing over de te kiezen aanbestedings‐
vorm. 
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2  Het theoretisch kader 
 
2.1  Inleiding 
 
In hoofdstuk 1  is een drietal dilemma’s beschreven. Deze dilemma’s hebben betrekking op 
de wijze waarop de provincie haar opdrachtgeverschap moet vormgeven. In de tweede pa‐
ragraaf van dit  theoretisch kader wordt daarom  ingegaan op de verschillende vormen van 
overheidssturing en de consequenties daarvan. Daarbij wordt geconstateerd dat de provincie 
niet alleen opdrachtgever aan de vervoerder  is, maar dat de provincie zich ook bevindt  in 
een speelveld waarin verschillende partijen de provincie tracht te beïnvloeden wat betreft de 
wijze waarop zij optreedt als opdrachtgever. Daarom is het wenselijk om een analyse te ma‐
ken van het speelveld. De theoretische basis daarvoor wordt beschreven in paragraaf 3. 
Vervolgens wordt vanaf paragraaf  4  ingegaan op de opdrachtgever‐opdrachtnemer‐relatie 
die de provincie heeft met de vervoerder.  In de eerste plaats wordt daarbij een aantal eco‐
nomische contractvormingstheorieën beschreven. Daarbij wordt geconstateerd dat een con‐
tractant ongewenst strategisch gedrag kan vertonen. In paragraaf 5 wordt daaraan specifiek 
aandacht besteed. 
 
Tenslotte bevat de zesde paragraaf  een onderzoekopzet, waarin wordt beschreven hoe op 
basis van de beschreven  theorieën de  in hoofdstuk 1 genoemde centrale vraag zal worden 
beantwoord.  
 
 
2.2  Overheidssturing 
 
Klassieke vormen van overheidssturing 
De overheid kent verschillende sturingsinstrumenten. De meest bekende klassieke sturings‐
instrumenten zijn juridisch of financieel van aard. Juridische sturingsinstrumenten zijn wet‐
ten en andere  regelgeving. Als wetgevende macht kan de overheid op deze wijze  invloed 
uitoefenen op het handelen van burgers en bedrijven. Aandachtspunt is echter dat het vast‐
stellen van een wet in de praktijk nog niet hoeft te leiden tot veranderingen. Gebrek aan uit‐
voerbaarheid  en  handhaafbaarheid  van wet‐  en  regelgeving  kunnen  in  de  praktijk  ertoe 
kunnen leiden dat het beoogde resultaat niet gerealiseerd wordt.  
 
Het tweede sturingsinstrument is financieel van aard. De overheid heeft de mogelijkheid om 
belastingen of  accijnzen  te heffen  en  anderzijds uitkeringen  te verstrekken  of  subsidies  te 
verlenen. Met  het  financiële  instrument  kan  de  overheid  het  door  haar  gewenste  beleid 
trachten  te realiseren. Ook dit  instrument kent echter zijn beperkingen. Zo kunnen  te hoge 
belastingen leiden tot een verstoring van de markt en kunnen subsidies leiden tot ongewens‐
te neveneffecten. Bovendien is het financiële instrument niet in alle gevallen effectief, omdat 
financiële prikkels soms onmogelijk zijn of een te gering effect hebben om te  leiden tot een 
gedragsverandering van actoren. Andere klassieke vormen van overheidssturing zijn com‐
municatie en het aanbieden van bepaalde producten. Bij het laatste kan gedacht worden aan 
het aanbieden van zaken als politie, brandweer en defensie. 
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Ontwikkelingen in overheidssturing 
In de laatste eeuwen zijn er verschillende ideeën geweest over de gewenste vorm van over‐
heidssturing  in westerse  landen. In de negentiende eeuw was de  liberale gedachte van een 
zelfregulerende markt populair. De  staat moest zorgen dat obstakels voor een vrije markt 
verdwenen en dat deze obstakels ook niet terugkwamen. De staat had in deze opvatting een 
aantal  specifieke  functies.  In de eerste plaats was zij de handhaver van de wet. Daarnaast 
was zij verantwoordelijk voor de geldomloop. Tenslotte had de staat een taak in het verzor‐
gen  van de  zwaksten  in de  samenleving. De  staat  had weinig  verantwoordelijkheid  voor 
zaken als de omvang van de productie, werkgelegenheid, enzovoort. 
 
In de twintigste eeuw kreeg de staat meer  invloed. Mede door de toenemende  invloed van 
het socialisme ging de overheid zich met meer beleidsterreinen bemoeien. De collectieve sec‐
tor breidde uit en de staat werd verantwoordelijk voor de uitvoering van steeds meer taken 
(Pierre, 2000). Voorbeelden zijn het verbeteren van gezondheidszorg en onderwijs, zorgdra‐
gen voor  een optimale werkgelegenheid,  zorg voor goede  arbeidsomstandigheden  en  toe‐
nemende zorg voor het milieu. Daarbij werd gezocht naar een evenwicht tussen het publieke 
en het private domein. Hoewel de overheid meer wilde sturen, besefte zij dat een volledige 
sturing moeilijk of onmogelijk was, zoals ook bleek uit de ervaringen in de USSR. Het even‐
wicht was echter moeilijk aan te geven. In ieder geval wilde de staat wel een centrale rol spe‐
len en intervenieerde zij in toenemende mate in de markt (Pierre en Peters, 2000). 
 
New Public Management 
In de jaren 70 van de twintigste eeuw ontstond het besef dat overheidssturing grenzen kent. 
Overheden zagen zich geconfronteerd met alsmaar toenemende uitgaven en stijgende lasten 
voor burgers. Daarnaast werd de overheid gezien als een onbeheersbare moloch. Dit leidde 
tot de reactie van het New Public Management (NPM), waarvan Thatcher en Reagan de be‐
langrijkste vertegenwoordigers zijn. De overheid werd gezien als het probleem in plaats van 
de oplossing. De overheid moest inkrimpen, zo veel mogelijk taken overlaten aan de markt 
en bedrijfsmatig opereren. Industrieën en diensten werden geprivatiseerd. Dit leidde tot een 
behoefte aan regulering en contracten om bij deze geprivatiseerde organisaties een bepaald 
serviceniveau te garanderen.  
 
Koppenjan en Klijn  (2004) geven aan dat bij NPM  een  scheiding van beleid  en uitvoering 
wordt gerealiseerd. De overheid houdt zich daarbij bezig met het sturen op doelen en resul‐
taten. De uitvoering wordt overgelaten aan andere partijen. De overheid ‘roeit’ dus niet meer 
zelf, maar beperkt zich  tot het  ‘sturen’. Centrale gedachte daarbij  is dat een scheiding van 
beleid en uitvoering leidt tot een vermindering van onzekerheden.  
 
Koppenjan en Klijn noemen de volgende kenmerken van NPM: 

- een sterke focus op verbetering van de effectiviteit en efficiency van overheidspresta‐
ties; 

- een sterke focus op ideeën en technieken die hun waarde hebben bewezen in de pri‐
vate sector; 

- een sterke  focus op het nut van privatisering en outsourcing van  (delen van) over‐
heidsorganisaties om de effectiviteit en efficiency te verbeteren; 
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- een sterke focus op het creëren of het gebruiken van marktmechanismen, of tenmin‐
ste op het verhogen van de concurrentie in dienstverlening; 

- een sterke interesse in het gebruik van prestatie‐indicatoren of andere mechanismen 
om de gewenste resultaten van geprivatiseerde of autonome delen van de overheid te 
specificeren. 

 
Om NPM succesvol  te kunnen uitvoeren, moet aan  twee belangrijke voorwaarden worden 
voldaan. In de eerste plaats moeten de te behalen doelen duidelijk worden gespecificeerd. In 
de praktijk kan dat lastig zijn: niet altijd is helder welk probleem moet worden opgelost en 
welke maatregelen daarvoor nodig zijn.  In de  tweede plaats dient adequaat  te worden ge‐
monitored om  te kunnen bepalen  in hoeverre de geformuleerde doelstellingen daadwerke‐
lijk worden gerealiseerd. Monitoring  is nodig als bescherming  tegen potentieel opportunis‐
tisch gedrag van de contractant. Het  is niet altijd mogelijk om de oplossing van complexe 
problemen te benoemen in een aantal heldere, meetbare doelen en prestatie‐indicatoren. 
Koppenjan  en Klijn  (2004)  constateren  dat  voor  een  succesvolle  toepassing  van NPM  het 
noodzakelijk  is dat doelen helder worden geformuleerd, duidelijke prikkels worden  inge‐
bouwd  en dat  er mechanismen  zijn  tegen opportunistisch gedrag van  contracten.  In  com‐
plexe processen kan lang niet altijd worden voldaan aan deze voorwaarden.  
 
Governance 
In de  jaren ’90 van de vorige eeuw raakte het begrip ‘governance’ in zwang. Governance is 
een  verzamelterm  voor  sturingsvormen  als  beleidsnetwerken,  publiek‐private  samenwer‐
king,  public  management  en  corporate  governance  (Pierre  en  Peters,  2000).  Het  begrip 
‘governance’ wordt zowel empirisch als conceptueel gebruikt. Wanneer ‘governance’ empi‐
risch wordt gebruikt, wordt geconstateerd dat de overheid zich aan het eind van de 20e eeuw 
aanpast aan de omgeving. Wanneer  ‘governance’ conceptueel wordt gebruikt,  is het de be‐
schrijving van  een model waarin de  staat  een gewijzigde  coördinerende  rol  in het  sociale 
systeem krijgt. De staat moet daarbij zijn eigen actiegebied beperken en de markt de ruimte 
geven. De staat moet vooral zorgen voor begeleiding en  facilitering van de markt en voor 
goede ‘input’ en randvoorwaarden, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Er vindt een schei‐
ding plaats tussen een beperkte staat en een uitgebreide vrije markt. Daarnaast is er een ster‐
ke burgerlijke maatschappij, onafhankelijk van de staat.  
 
Een andere betekenis van governance is die van ‘corporate governance ’. Hierbij ligt de na‐
druk op transparantie en verantwoording afleggen ten opzichte van betrokkenen, zoals bur‐
gers en aandeelhouders. De commissie Peters (1997) heeft hieraan aandacht besteed. Sinds‐
dien is ook in Nederland deze vorm van governance nadrukkelijk in beeld.  
 
De  laatste vorm van  ‘governance’  is die van participatie van  tal van groepen door middel 
van netwerken en samenwerkingsverbanden (Pierre, 2000). Vakbonden, handelsorganisaties, 
lokale vertegenwoordigers en belangengroeperingen worden hierbij voor tal van beleidster‐
reinen betrokken bij de besluitvoering en uitvoering. Governance betekent horizontale coör‐
dinatie: dat de overheid regeert niet over burgers, maar mét burgers en andere betrokkenen 
(Koppenjan en Klijn, 2004). Achterliggende gedachte hierbij is dat het betrekken van zoveel 
mogelijk actoren leidt tot een zo groot mogelijk draagvlak, wat een legitimatie geeft aan de te 
nemen beslissingen. Ook wordt door de betrokkenheid van  alle  actoren beter gebruik ge‐
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maakt van de kennis van alle betrokken partijen, wat leidt tot een maximale kwaliteit in be‐
leidsbepaling en uitvoering. 
Probleem hierbij  is: wie  is de  reële vertegenwoordiging? Welke groepen zijn stabiel en be‐
staan lange tijd, welke zijn instabiel en zijn slechts een kort leven beschoren? Bovendien leidt 
deze vorm van governance tot een ‘network governance’ die voor outsiders moeilijk binnen 
te dringen is. Tenslotte kan bij deze vorm van overheidssturing een spanning ontstaan wan‐
neer de gekozen volksvertegenwoordiging  en de verschillende participerende groepen  te‐
genstrijdige ideeën hebben, maar beiden claimen namens ‘de burger’ te spreken en te hande‐
len. 
 
Als  opdrachtgever  voor het  collectief personenvervoer  bevindt de provincie  zich  op  twee 
sporen.  Enerzijds  heeft  zij  een  opdrachtgever‐opdrachtnemer‐relatie  met  de  vervoerder. 
Daarbij komen veel elementen uit de NPM‐theorie aan de orde: scheiding van beleidsbepa‐
ling door de provincie en uitvoering door een private of verzelfstandigde vervoerder, presta‐
tieprikkels voor de vervoerder, enzovoort. Het andere spoor is het spoor van governance: de 
provincie als speler in een veld met vele actoren. Met name in de fase waarin het Programma 
van Eisen voor aanbestedingen wordt opgesteld, bevindt de provincie zich in zo’n speelveld.  
 
 
2.3  Actorenanalyse 
 
In een situatie waarin de provincie te maken heeft met verschillende spelers, is het wenselijk 
voor de provincie om  inzicht te krijgen  in het speelveld waarin zij zich bevindt. Daarom  is 
een goede actorenanalyse van belang. 
 
Begripsomschrijvingen 
In de literatuur worden verschillende definities van het begrip ‘actor’ gebruikt. Freeman de‐
finieerde het begrip als volgt: “Any group or individual who can affect or is affected by the 
achievement of the organization’s objectives”. De bestuurskundige Bryson heeft dit als ver‐
volgens uitgewerkt: “Any person group or organization that can place a claim on the organi‐
zation’s attention, resources, or output, or is affected by that output” (Bryson, 2004). In deze 
beide definities en ook in andere definities speelt ‘beïnvloeding’ een belangrijke rol. Partijen 
zijn actoren als er sprake is van een zekere beïnvloeding: de ene partij beïnvloedt de andere 
of een besluit van een partij heeft invloed op de andere partij. Een bepaalde partij is dus niet 
pas een actor wanneer hij door een andere partij actief betrokken wordt, bijvoorbeeld bij de 
besluitvorming over een bepaald onderwerp. Ook wanneer een partij genegeerd wordt maar 
wel te maken krijgt met de (gevolgen van) de besluitvorming, is zij een actor in de bovenge‐
noemde definities.  
Interessant is dat het begrip ‘actor’ niet gekoppeld hoeft te worden aan een bepaalde institu‐
tie. Het  is mogelijk dat één organisatie  te onderscheiden  is  in verschillende actoren. Dat  is 
bijvoorbeeld het geval  indien binnen één organisatie verschillende afdelingen zijn die ver‐
schillende belangen, standpunten of beïnvloedingsmogelijkheden hebben.  
 
Het belang van een goede analyse 
Door de toenemende complexiteit van en samenhang tussen verschillende beleidsonderwer‐
pen  is er steeds meer sprake van een afhankelijkheid van partijen: er  is niet één dominante 
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partij die eigenmachtig beslissingen kan nemen en besluiten kan uitvoeren, maar verschil‐
lende partijen zijn afhankelijk van elkaar, kunnen elkaar steunen en versterken, maar kunnen 
ook elkaars besluiten frustreren en de uitvoering onmogelijk maken.  
Kickert (1993) wijst erop dat zowel in binnen‐ als buitenland een verschuiving is te zien van 
een  traditionele overheid die stuurt op basis van haar hiërarchische positie en  formele be‐
voegdheden naar een overheid die één van de actoren in een breder netwerk is. Dat betekent 
niet dat de overheid gelijk is aan de andere actoren. Zij blijft hiërarchisch een andere positie 
houden met specifieke bevoegdheden. Ze is echter niet de dominante actor: de macht is ver‐
spreid en beleidsvorming is een onderhandelingsproces geworden. 
In deze situatie  is het voor een partij die  iets wil bereiken, belangrijk  te weten hoe de ver‐
houding met andere partijen is. Bryson (2004) geeft aan dat in een groot aantal gevallen een 
besluit niet wordt uitgevoerd zoals de besluitvormers dit voor ogen hadden. De belangrijkste 
oorzaak daarvan is dat de besluitvormers onvoldoende rekening hielden met de belangen en 
invloeden van verschillende betrokken partijen en informatie van deze partijen onvoldoende 
gebruikten. Zijn stelling is daarom dat processen waarbij een analyse wordt uitgevoerd, een 
grotere kans op succes hebben dan processen waarbij dit nagelaten wordt. ‘Succes’ betekent 
daarbij: het bereiken van de gestelde doelen en het verbeteren van het algemeen belang. 
 
Het uitvoeren van een actorenanalyse 
Koppenjan en Klijn (2004) geven een handleiding voor het uitvoeren van een actorenanalyse. 
Zij geven aan dat het beginpunt bestaat uit een voorlopige formulering van een probleem of 
initiatief. Vervolgens worden de betrokken actoren geïdentificeerd en worden de percepties 
van de betrokken actoren gereconstrueerd. Tenslotte dient  te worden geanalyseerd wat de 
posities en afhankelijkheden van de verschillende actoren zijn.  
 
 
2.4  Economische contractvormingstheorieën 
 
Als opdrachtgever sluit de provincie overeenkomsten met private vervoerbedrijven, die als 
commerciële bedrijven opereren. Daarom wordt in deze paragraaf ingegaan op de economi‐
sche contractvormingstheorieën die  ten grondslag  liggen aan de afsluiting van zulke over‐
eenkomsten. 
 
Marktwerking is een centraal thema in de Wp2000. De achterliggende gedachte van markt‐
werking  is dat er enerzijds vragers naar een bepaald product zijn en anderzijds aanbieders 
van dit product. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar  in een evenwichtssituatie waarbij een 
transactie plaatsvindt: een ruil van het product voor een bepaalde prijs. Meer vraag leidt tot 
een hogere prijs, meer aanbod leidt tot een lagere prijs. Door het nastreven het eigenbelang 
door individuen ontstaat een markt die het maximale nut oplevert voor de maatschappij als 
geheel. Overheidsingrijpen  is daarbij niet nodig: vragers  en  aanbieders  realiseren  zelf  een 
optimale situatie.  
 
Het  nastreven  van  eigenbelang manifesteert  zich  bij  de  vragers  in  een  streven  naar wel‐
vaartsmaximalisatie. Als zij meer over bepaalde goederen kunnen beschikken, zal de wel‐
vaart stijgen. Naarmate vragers over een grotere hoeveelheid van een bepaald product be‐
schikken, zal de waardering voor de laatst toegevoegde eenheid echter dalen. 
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Aanbieders  streven  naar winstmaximalisatie, waarbij  ‘winst’  gedefinieerd  kan worden  als 
het verschil  tussen  totale  opbrengsten  en  totale kosten. Daarnaast hebben bedrijven  in de 
praktijk  andere doelstellingen,  zoals  het waarborgen  van de  continuïteit  van de  onderne‐
ming of uitbreiding van de omzet. 
 
Impliciete aanname bij de markttheorie is dat er sprake is van een perfecte markt. Er is een 
homogeen product, een groot aantal vragers en aanbieders, en zowel vragers als aanbieders 
beschikken over volledige informatie. Bovendien wordt in de transactie rekening gehouden 
met alle kosten en baten die gemoeid zijn met het product. In werkelijkheid bestaat de per‐
fecte markt echter veelal niet. Er zijn maar weinig homogene producten, er is sprake van een 
groot aantal kleine markten met heterogene producten. Vaak is het aantal vragers en aanbie‐
ders  voor  een  bepaald  product    beperkt. Dat  leidt  tot monopolie‐  of  oligopolievorming, 
waardoor een andere prijs ontstaat dan in de optimale situatie.  
 
Property rights‐theorie 
In de  ideale  situatie  sluiten partijen volledige  contracten met  elkaar. Alle kosten  en baten 
komen daarbij in de prijs tot uitdrukking. In de praktijk is dat niet het geval. Bij het collectief 
personenvervoer  sluiten de provincie  (als vertegenwoordiger van de  reizigers)  en de ver‐
voerders een overeenkomst. Andere partijen hebben echter ook kosten of baten. Te denken 
valt aan omwonenden van een busstation die overlast van bussen ervaren. Anderzijds stijgt 
de waarde van onroerend goed bij OV‐haltes en –knooppunten door een verbeterde bereik‐
baarheid. De baten daarvan komen ten goede van de eigenaren, maar niet van de partijen die 
betrokken zijn bij de overeenkomst. 
De property rights‐theorie stelt dat voor optimalisatie een relatie moet bestaan tussen eigen‐
domsrechten,  prikkels  en  economisch  gedrag.  Eigendomsrechten  zijn  bijvoorbeeld  het 
grondeigendom, maar ook het recht op stilte of schone lucht. In de transactie moet rekening 
worden  gehouden met  deze  eigendomsrechten.  Een  eigendomsrecht  op  schone  lucht  kan 
ertoe leiden dat de vervuiler deze rechten afkoopt: de prijs van het verkochte product wordt 
hoger, het geproduceerde aantal lager. Er treedt dan echter een optimaal evenwicht op, om‐
dat ook de externe kosten zijn verinnerlijkt. 
 
Transactiekostentheorie 
Een ander probleem is dat partijen niet over alle noodzakelijke informatie beschikken of dat 
het verwerven van de noodzakelijke  informatie tijd en geld kost. Hazeu (1998) wijst op het 
bestaan van transactiekosten. Transactiekosten zijn alle kosten die gemoeid zijn met het tot 
stand brengen en houden van een overeenkomst  tussen  twee partijen. Te denken valt aan 
informatiekosten van de vrager om  te ontdekken welke producten worden aangeboden en 
wat de kenmerken van deze producten zijn. Een aanbieder moet eveneens moeite doen om 
zijn product onder de aandacht van de vragers te brengen. Ook maken zowel vrager als aan‐
bieder kosten om de overeenkomst tot stand te brengen. Transactiekosten zijn hoger naarma‐
te meer gebruik wordt gemaakt van specifieke activa of kennis, als de onzekerheid of com‐
plexiteit groot  is en als de desbetreffende  transactie zich vaak voordoet. Een  transactie zal 
plaatsvinden als de transactiekosten lager zijn dan de meerwaarde als gevolg van de transac‐
tie. 
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Bij de aanbestedingen heeft de opdrachtgever te maken met transactiekosten: alle kosten die 
gemoeid zijn met de voorbereiding, uitvoering en afronding van de aanbestedingsprocedure. 
De  inschrijvers hebben  transactiekosten  in de vorm van het opstellen van offertes. Ook de 
kosten van juridische procedures bij aanbestedingen kunnen worden beschouwd als transac‐
tiekosten. Ook na  contractafsluiting zijn  er  transactiekosten. De vrager maakt onderzoeks‐
kosten om te controleren of de afspraken worden nagekomen. De aanbieder kan kosten heb‐
ben aan het informeren of overtuigen van de vrager, bijvoorbeeld door het opstellen van een 
voortgangsverslag. Bij het collectief personenvervoer moet de provincie tijdens de uitvoering 
van de  concessies  en de  contracten monitoren om na  te gaan of aan alle afspraken wordt 
voldaan. De vervoerder moet zich in managementrapportages verantwoorden over de gele‐
verde prestaties. Ook dit zijn transactiekosten. 
 
Vanuit de transactiekostentheorie verklaart Hazeu het bestaan van organisaties. Blijkbaar is 
een organisatie een instrument om de transactiekosten te verkleinen. Wanneer transactiekos‐
ten te hoog zijn, kan het verstandiger zijn om de vrager en aanbieder bij elkaar te brengen in 
één organisatie. Een organisatie biedt verschillende mogelijkheden om de transactiekosten te 
beperken:  coördinatie,  standaardisatie of gezamenlijk gedeelde normen voor professioneel 
gedrag. 
 
Verschillende partijen hebben verschillende belangen en doelstellingen. Vanwege deze ver‐
schillen  is het noodzakelijk om afspraken vast  te  leggen en  te controleren. Bij het collectief 
personenvervoer gebeurt dit door het verlenen van concessies en het opstellen van contrac‐
ten. De doelenstrijdigheid tussen verschillende partijen kan op verschillende manieren wor‐
den opgelost of beperkt. Een instrument daartoe is het aanbrengen van een hiërarchie, waar‐
bij de  opdrachtgever door middel  van  het  geven  van  opdrachten de  opdrachtnemer  aan‐
stuurt. Dit instrument kan vooral binnen organisaties worden toegepast. In een contractrela‐
tie is deze vorm van aansturing minder eenvoudig te realiseren. Een andere mogelijkheid is 
het streven naar een congruentie van belangen. Dat kan door prikkels  in  te bouwen waar‐
door de opdrachtnemer dezelfde belangen krijgt als de opdrachtgever. Een voorbeeld daar‐
van is het verlenen van bonussen als de opdrachtnemer de doelstellingen van de opdracht‐
gever realiseert. Een derde mogelijkheid is het tot in detail vastleggen van de verplichtingen 
van de opdrachtnemer. Hierbij hoort een actieve monitoring, waarbij de opdrachtgever  in 
grote mate inzicht krijgt in de verrichtingen van de opdrachtnemer.  
 
Principal‐agent‐theorie 
Ook de principal‐agent‐theorie gaat in op de belangentegenstelling tussen twee partijen, de 
opdrachtgever en de opdrachtnemer. Veronderstelling daarbij  is dat de opdrachtnemer (de 
agent) een informatievoorsprong heeft op zijn opdrachtgever (de principaal). Deze informa‐
tieasymmetrie biedt de gelegenheid tot opportunistisch gedrag door de opdrachtnemer. Op‐
portunistisch gedrag wordt veroorzaakt door het verschil in belangen tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer en door de informatieasymmetrie.  
De opdrachtgever kan dit opportunistisch gedrag voorkomen of beperken. Hij kan de presta‐
ties van de opdrachtnemer monitoren. Vervolgens kan hij prikkels koppelen aan de presta‐
ties van de opdrachtnemer. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde doelstelling en op te leggen 
en de opdrachtnemer  een beloning  te geven wanneer deze doelstellingen worden gereali‐
seerd. Hazeu (1998) wijst echter op een aantal verstorende factoren. In de eerste plaats kan 
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de informatievoorsprong van de opdrachtnemer ertoe leiden dat hij verschillende verklarin‐
gen zal geven voor het al dan niet  realiseren van bepaalde prestaties. Gunstige  resultaten 
worden toegeschreven aan het presteren van de opdrachtnemer, bij ongunstige resultaten zal 
de opdrachtnemer wijzen op externe factoren. In de tweede plaats wijst Hazeu erop dat op‐
drachtnemers niet één taak hebben, maar vaak een veelvoud van taken hebben, waarvan de 
één beter meetbaar is dan de ander. Prestatieprikkels worden bij voorkeur toegepast bij een 
beperkt  aantal meetbare  taken, waardoor  het  gevaar  bestaat  dat  de  opdrachtnemer  zich 
vooral zal focussen op deze aspecten en de andere zal verwaarlozen.  
 
Publiek‐private samenwerking 
De  laatste  jaren  bestaat  veel  aandacht  voor  Publiek‐Private  Samenwerking  (PPS). Daarbij 
werken overheid en bedrijfsleven samen bij de uitvoering van bepaalde  investeringsprojec‐
ten. Daarbij gaat het om het realiseren van zowel maatschappelijke als commerciële doelen. 
Overheid en bedrijfsleven werken samen op basis van duidelijke afspraken, waarbij verant‐
woordelijkheden en verdeling van kosten en risico’s contractueel zijn vastgelegd. Beide par‐
tijen verwachten dankzij  samenwerking en gebruikmaking van elkaars expertise een beter 
resultaat tegen dezelfde kosten. Daarbij houdt elke partij zijn eigen expertise en verantwoor‐
delijkheid (Ministerie van Financiën, 1999).  
Bij PPS‐constructies wordt gestuurd op output. De overheid geeft aan welke behoefte zij ge‐
realiseerd wil zien, stelt duidelijke eisen en  randvoorwaarden. Het bedrijfsleven heeft veel 
ruimte om eigen inbreng te leveren. De overheid rekent de private partijen af op basis van de 
geleverde prestaties. Het formuleren van en monitoren op duidelijke prestatie‐indicatoren is 
daarbij belangrijk.  
De overheid stelt dus niet meer een technisch bestek op wat door private partijen moet wor‐
den uitgevoerd. Bij PPS kan de overheid bijvoorbeeld beschrijven dat een weg een bepaalde 
vervoercapaciteit moet hebben. Gegeven deze eis en een aantal randvoorwaarden is de pri‐
vate partij zelf verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering daarvan.  
Een vorm van PPS is het zogenaamde innovatieve aanbesteden van DFBM‐contracten. Ont‐
werp (design), financiering (finance), bouw (build) en onderhoud (maintenance) worden  in 
één contract aanbesteed. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een goedkoop ontwerp leidt 
tot een slechtere weg met hoge onderhoudskosten: de private partij heeft nu zelf belang bij 
een goed ontwerp, waarbij niet alleen aandacht is voor de aanleg‐, maar ook voor de onder‐
houdskosten. Aandachtspunt bij PPS‐contracten  is het democratische risico door het de be‐
perkte mogelijkheden voor democratische controle. Wanneer de overheid eenmaal een con‐
tractuele relatie met het bedrijfsleven is aangegaan, is een wijziging van dit contract moeilijk. 
Voor de overheid is het van belang om hiermee vooraf rekening te houden. Daarnaast kun‐
nen er financiële en inhoudelijke risico’s ontstaan als gevolg van supplier domination, waar‐
bij de publieke partij door asymmetrie  in  inhoudelijke kennis wordt overvleugeld door de 
private partij (Koppejan en Van Ham, 2002). 
 
Koppenjam en Van Ham (2002) onderscheiden twee vormen van PPS: het concessiemodel en 
het  alliantiemodel.  In  het  concessiemodel  onderhouden  partijen  een  opdrachtgever‐
opdrachtnemer‐relatie. De overheid definieert het project en kiest een private partij waarmee 
een  contract wordt gesloten. Succesfactoren daarbij zijn: heldere doelen en  specificaties en 
heldere regels voor aanbesteding, selectie en producten. In het alliantiemodel zijn overheid 
en private partijen gezamenlijk betrokken bij het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een 
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infrastructurele  voorziening. Het  project wordt  gezamenlijk  gedefinieerd. Daarbij  bepalen 
vervlechting van doelen, committment en afspraken over samenwerking het succes. Waar bij 
het concessiemodel vooral contractuele helderheid over regels en producten van belang is, is 
in  het  alliantiemodel  het wederzijds  vertrouwen  cruciaal  voor  een  duurzame  samenwer‐
kingsrelatie tussen de verschillende partners.  
 
Een voorbeeld van een PPS‐project  is de aanleg van de bovenbouw van de Hogesnelheids‐
lijn‐Zuid: rails, bovenleiding, communicatie‐ en beveiligingssystemen worden aangelegd en 
onderhouden door een consortium van private partijen. Ook verschillende rijks‐ en provinci‐
ale wegen zijn inmiddels aangelegd op basis van PPS‐overeenkomsten. 
Ook de exploitatie van de hogesnelheidslijn wordt door het Ministerie van Financiën gezien 
als een vorm van PPS. Na een procedure van openbare aanbesteding heeft de Minister van 
Verkeer en Waterstaat voor een periode van 15  jaar het alleenrecht van exploitatie gegeven 
aan één private partij, High Speed Alliance. Deze partij draagt alle exploitatierisico’s en be‐
taalt de overheid jaarlijks een vooraf afgesproken bedrag voor het gebruik van de infrastruc‐
tuur.  
 
 
2.5  Strategisch gedrag 
 
In de vorige paragrafen kwam reeds aan de orde dat elke partij bepaalde belangen heeft en 
dat de belangen van verschillende partijen kunnen conflicteren met elkaar.  In zo’n situatie 
zullen spelers strategisch gedrag vertonen. Strategisch gedrag is gedrag in interactie gericht 
op verwezenlijking van het eigen belang van de handelende actor (Heuvelhof e.a., 2003). Een 
monopolist kan producten en diensten leveren tegen een te hoge prijs en minder produceren 
dan maatschappelijk gewenst  is. Bij een markt die geliberaliseerd wordt, hebben nieuwko‐
mers de mogelijkheid om zich te storten op de lucratieve delen, terwijl de oude monopolist 
(de zogenaamde incumbent) vanuit het verleden vaak verplichtingen heeft om ook de niet‐
rendabele taken uit te voeren. Anderzijds heeft zo’n incumbent voordelen, zoals de beschik‐
king over techniek en een kennisvoorsprong. Ook heeft hij instrumenten om nieuwkomers te 
belemmeren. Zo kan hij het level‐playing field verstoren door nieuwkomers uit de markt te 
concurreren (en daarbij tijdelijk verlies voor rekening nemen) of door andere, kleinere partij‐
en te belemmeren met kostbare en tijdrovende juridische procedures. Soms heeft een incum‐
bent nog steeds de exclusieve beschikking over (delen van) bepaalde infrastructuur die ook 
voor andere  inschrijvers noodzakelijk zijn.   Dat biedt de  incumbent  tal van mogelijkheden 
voor strategisch gedrag ten opzichte van andere (potentiële) inschrijvers. 
 
Een  opdrachtnemer  kan  ook  gebruik maken  van  strategisch  gedrag  ten  opzichte  van  zijn 
opdrachtgever. Voorbeelden daarvan zijn reeds aan de orde geweest in paragraaf 4. Zo kan 
een bedrijf informatie onvolledig verstrekken, te laat of te vroeg aanbieden of informatie op 
een voor hem gunstig aggregatieniveau aanbieden.  
 
Strategisch gedrag dient niet altijd het algemeen belang. Hierdoor zullen voordelen slechts 
ten dele gerealiseerd kunnen worden. Vanuit die optiek  is het wenselijk om strategisch ge‐
drag  zo  veel mogelijk  te  beperken.  Heuvelhof  e.a.  (2003)  beschrijven  een  aantal  contra‐
arrangementen om strategisch gedrag te voorkomen of te beperken. Zij noemen daarbij: 
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- Vergroting van de competentie tussen verschillende bedrijven. Instrumenten daartoe zijn 
het creëren van een level playing field en het actief inbrengen van nieuwe spelers; 

- Afroming van het  rendement van ondernemingen, bijvoorbeeld door het  instellen van 
een maximumrendement; 

- Invoering van een goede consumentenbescherming, vooral wanneer consumenten niet of 
nauwelijks de vrijheid hebben om te kiezen voor andere leveranciers; 

- Realisatie van goed  toezicht, waarbij de  toezichthouder de  informatieasymmetrie weg‐
werkt door een grote mate van transparantie van de betrokken bedrijven te realiseren; 

- Realisatie  van  een  intensieve  vervlechting met  actoren  in de  sector, waardoor  de  toe‐
zichthouder als een spin in het web veel informatie ontvangt. 

 
 
2.6  Onderzoeksopzet 
 
De aanbesteding van het collectief personenvervoer in Noord‐Holland Noord moet voldoen 
aan een aantal eisen. Aan de hand van deze eisen dienen de volgende toetsingscriteria voor 
de verschillende mogelijke aanbestedingsvormen en voor de evaluatie van de eerdere aanbe‐
stedingen in Noord‐Holland te worden gehanteerd: 
 
1.  Juridische  haalbaarheid.  In  hoeverre  is  het  aanbestedingsmodel  juridisch  robuust, 

welke risico’s kunnen zich voordoen en in hoeverre zijn deze risico’s beïnvloedbaar? 
2.  Congruentie van belangen. In hoeverre zijn de belangen van de opdrachtgever, reizi‐

ger en vervoerder congruent of kunnen deze congruent worden gemaakt? 
3.  Sturingsmogelijkheden.  In hoeverre kan de opdrachtgever vooraf of  tijdens de uit‐

voering van de concessie de vervoerder aansturen? 
4.  Effectiviteit en efficiency. In hoeverre leidt het aanbestedingsmodel tot een effectieve 

en efficiënte inzet van de beschikbare (vervoer)middelen? 
5.  Vervoerskundig  resultaat. Welk  resultaat  levert het aanbestedingsmodel op wat be‐

treft kwantiteit en kwaliteit van het aanbod van openbaar vervoer? 
6.  Geografische  toepasbaarheid.  In  hoeverre  is  het  aanbestedingsmodel  toepasbaar  in 

Noord‐Holland  Noord,  gelet  op  de  specifieke  geografische,  vervoerkundige  en 
markttechnische kenmerken van dit gebied? 

7.  Beleidsconsistentie. In hoeverre  is het aanbestedingsmodel consistent met het beleid 
van de provincie Noord‐Holland?  

8.  Draagvlak  bij  belanghebbenden.  In  hoeverre  zullen  belanghebbenden  zich  kunnen 
vinden in het aanbestedingsmodel?  

9.  Praktische uitvoerbaarheid. Is het praktisch mogelijk om in december 2008 het aanbe‐
stedingsmodel te realiseren? 

 
Bovengenoemde criteria zijn genoemd in de volgorde naarmate de beantwoording afhanke‐
lijk is van de specifieke situatie in Noord‐Holland Noord. De toetsing aan de eerste drie cri‐
teria  zullen voor  elke opdrachtgever  in Nederland  eenzelfde  resultaat op moeten  leveren. 
Voor de  laatste vier criteria zal specifiek voor de Noord‐Hollandse situatie getoetst moeten 
worden. De toetsing aan de criteria 4 en 5 is enigszins afhankelijk van de situatie in Noord‐
Holland. 
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Het  is onmogelijk om een gewicht of  rangorde  in de verschillende criteria aan  te brengen. 
Wat het zwaarst weegt, is vooral een politieke afweging die gemaakt moet worden door de 
verantwoordelijke bestuurders, in casu Gedeputeerde Staten van Noord‐Holland. 
 
Onderzoeksopzet 
In hoofdstuk  1  is de  centrale vraag  aangegeven: op welke wijze kan de provincie Noord‐
Holland  de  aanbesteding  van  het  collectief  personenvervoer  in  Noord‐Holland  Noord 
vormgeven? Daarbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
 

1.  Wat is de context waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt? 
2.  Welke  aanbestedingsvormen  zijn mogelijk  en wat  zijn de  ervaringen per  aanbeste‐

dingsvorm? 
3.  Welke ervaringen zijn er tot nu toe met de aanbestedingen in Noord‐Holland? 
4.  Op welke wijze kan de aanbesteding van het  collectief personenvervoer  in Noord‐

Holland Noord worden vormgegeven? 
 
1.  Wat is de context waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt? 
In de eerste plaats  is gekeken naar het speelveld waarbinnen de aanbestedingen plaatsvin‐
den. Daarbij zijn de volgende vragen beantwoord: 

1.  Uit welke stappen bestaat de aanbestedingsprocedure? 
2.  Wat  is het  juridische kader waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt: welke wet‐ en 

regelgeving is van toepassing en welke jurisprudentie is van belang? 
3.  Wat is het financiële kader waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt: welke financiële 

middelen zijn beschikbaar, op welke wijze en onder welke voorwaarden komen deze 
ter beschikking? 

4.  Hoe  is de marktsituatie: hoe groot  is de markt, wat zijn de belangrijkste vervoerbe‐
drijven  en wat  zijn hun belangrijkste kenmerken, hoe  is de  concurrentie  tussen de 
verschillende vervoerbedrijven? 

5.  Wat is het gebied waar de aanbesteding plaatsvindt: wat zijn de belangrijkste geogra‐
fische kenmerken van Noord‐Holland Noord? 

6.  Hoe ziet het collectief personenvervoer  in Noord‐Holland Noord er momenteel uit: 
wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende vervoerwijzen, welke sa‐
menhang is er tussen de verschillende vervoerwijzen? 

7.  Wat zijn de beleidskaders van de provincie Noord‐Holland waarbinnen de aanbeste‐
ding plaatsvindt: wat is het vigerend beleid van de provincie Noord‐Holland wat be‐
treft het collectief personenvervoer? 

8.  Hoe  is  het  krachtenveld  wat  betreft  de  beleidsbepaling  van  de  aanbesteding  in 
Noord‐Holland Noord: welke actoren zijn betrokken, wat zijn hun belangen, doelstel‐
lingen en percepties, wat  is de relatie van de provincie Noord‐Holland ten opzichte 
van de verschillende actoren? 

 
De eerste zes deelvragen zijn beantwoord door literatuurstudie. Daarbij is gebruik gemaakt 
van beschikbare literatuur. Ook voor de beantwoording van de zevende deelvraag is zo veel 
mogelijk  gebruik  gemaakt  van  beschikbare  literatuur,  zoals  beleidsdocumenten,  verkie‐
zingsprogramma’s, correspondentie en verslagen van eerdere vergaderingen.  

 19



Op basis van de literatuur is achterhaald wat de formele posities van de verschillende acto‐
ren zijn. Daarnaast is met een aantal beleidsadviseurs van de provincie Noord‐Holland een 
actorenanalyse gehouden, waardoor  inzicht  is verkregen  in de perceptie van de provincie 
Noord‐Holland wat betreft de positie van de verschillende actoren. Op die manier is tevens 
gebruik gemaakt van de beschikbare ervaring van de provincie met de verschillende actoren, 
ook wat betreft de percepties en eerdere standpunten van deze actoren. 
 
2.  Welke aanbestedingsvormen zijn mogelijk en wat zijn de ervaringen per aanbestedingsvorm? 
Na de analyse van de context waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt, is onderzocht welke 
theoretische aanbestedingsmodellen mogelijk zijn. In hoofdstuk 1 is aangegeven voor welke 
dilemma’s de provincie zich gesteld ziet. Naar aanleiding van deze dilemma’s zijn de vol‐
gende vragen beantwoord: 

1.  Welke theoretische aanbestedingsvormen zijn per dilemma mogelijk? 
2.  Welke theoretische aanbestedingsvormen zijn mogelijk wanneer de verschillende di‐

lemma’s met elkaar worden gecombineerd? 
3.  Welke  aanbestedingen  in Nederland  vertonen  overeenkomsten met  de  opgestelde 

theoretische aanbestedingsvormen en op welke onderdelen wijken deze aanbestedin‐
gen af van de overeenkomstige theoretische aanbestedingsvorm? 

4.  Waarom  is door de verantwoordelijke opdrachtgevers gekozen voor de betreffende 
aanbestedingsvormen? 

5.  Wat zijn de ervaringen per aanbestedingsvorm: hoe voldoet de aanbestedingsvorm 
per criterium zoals geformuleerd in hoofdstuk 2.7: 
A.  In hoeverre bleek het aanbestedingsmodel  juridisch  robuust, welke  risico’s heb‐

ben zich voorgedaan en in hoeverre waren deze risico’s beïnvloedbaar? 
B.  In hoeverre zijn de belangen van de opdrachtgever,  reiziger en vervoerder con‐

gruent of zijn deze congruent gemaakt? 
C.  In hoeverre kan de opdrachtgever vooraf of tijdens de uitvoering van de concessie 

de vervoerder aansturen? 
D.  In hoeverre heeft het  aanbestedingsmodel geleid  tot  een  effectieve  en  efficiënte 

inzet van de beschikbare (vervoer)middelen? 
E.  Welk resultaat heeft het aanbestedingsmodel opgeleverd wat betreft kwantiteit en 

kwaliteit van het aanbod van openbaar vervoer? 
 
De beantwoording van de  eerste  twee deelvragen  is  een  theoretische  exercitie. De  selectie 
van de  overeenkomende  aanbestedingen heeft plaatsgevonden  op basis van  informatie  in 
vakpers en media en op basis van contacten met andere decentrale overheden. Gezien het 
beperkte aantal opdrachtgevers in Nederland is het goed mogelijk om een volledig overzicht 
te hebben van de wijze waarop de aanbestedingen  in Nederland zijn vormgegeven en om 
een goede selectie uit alle aanbestedingen te maken. 
Over de geselecteerde aanbestedingen is informatie beschikbaar in de vorm van persberich‐
ten, artikelen  in de media, aanbestedingsdocumenten, enzovoort. Daarvan  is dankbaar ge‐
bruik gemaakt. Op basis van deze  informatie  is het  echter niet mogelijk om de hierboven 
genoemde vragen  te beantwoorden. Daarom zijn  interviews gehouden met de betreffende 
opdrachtgevers voor het vervoer. Daarbij  is gesproken met de betrokken ambtenaren. Ver‐
ondersteld mag worden dat zij het meest  intensief betrokken zijn geweest bij de voorberei‐
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ding en uitvoering van de aanbestedingen en daarmee ook het meeste inzicht hebben in de 
gemaakte keuzes en consequenties daarvan. 
Merk op dat de aanbestedingsvormen slechts worden getoetst aan de eerste vijf van de ne‐
gen in hoofdstuk 2.7 geformuleerde criteria. De laatste vier toetsingscriteria zijn specifiek van 
toepassing op de Noord‐Hollandse situatie. Het is daarom niet mogelijk om deze criteria te 
betrekken bij de evaluatie van deze aanbestedingsvormen. Wel zullen deze criteria later aan 
de orde komen bij de vraag naar de toepasbaarheid van de verschillende modellen (zie deel‐
vraag 4). 
 
3.  Welke ervaringen zijn er tot nu toe met de aanbestedingen in Noord‐Holland? 
De beantwoording van de vraag naar de meest geschikte aanbestedingsvorm voor het collec‐
tief personenvervoer in Noord‐Holland kan niet worden bezien zonder een evaluatie van de 
eerdere aanbestedingen in deze provincie. Immers, de ervaringen die daarbij zijn opgedaan, 
zijn van invloed op de standpunten en percepties van de belanghebbenden.  
 
Daarnaast is er een relatie tussen de wijze waarop eerdere aanbestedingen zijn vormgegeven 
en de kennis en ervaring die bij de provincie Noord‐Holland aanwezig  is. Dit  is bepalend 
voor de praktische haalbaarheid om op korte  termijn een eventuele andere aanbestedings‐
vorm  te kiezen. Tenslotte kan een evaluatie van eerdere aanbestedingen  leiden  tot verbete‐
ringen bij een volgende aanbesteding, ongeacht de wijze waarop deze wordt vormgegeven. 
De evaluatie is beperkt tot een evaluatie van twee eerder gehouden aanbestedingen: de aan‐
besteding van het busvervoer en CVV in Noord‐Holland Noord (2001 en 2002) en de aanbe‐
steding van het busvervoer in Haarlem / IJmond en Gooi en Vechtstreek (2004 en 2005). Vol‐
ledigheidshalve worden  de  andere  aanbestedingen  van  het  collectief  personenvervoer  in 
Noord‐Holland worden kort besproken, met name wat betreft de leerervaringen die daarbij 
zijn  opgedaan  en  die  van  belang  zijn  voor  de  komende  aanbesteding  in Noord‐Holland 
Noord. 
 
Om  de  deelvraag  te  beantwoorden,  zijn  wat  betreft  de  aanbestedingen  Noord‐Holland 
Noord (2001 en 2002) en Haarlem / IJmond en Gooi en Vechtstreek (2004 en 2005) de volgen‐
de vragen beantwoord:  

1.  Welke partijen waren betrokken bij de beleidsvoorbereiding? 
2.  Wat waren de wensen en verwachtingen van de verschillende partijen?  
3.  Op welke wijze zijn deze partijen betrokken geweest bij het aanbestedingsproces? 
4.  Hoe kijken de betrokken partijen na afloop terug op het aanbestedingsproces? 
5.  Welke leerervaringen heeft de provincie wat betreft de interactie met de verschillende 

betrokken partijen? 
6.  Welke aanbestedingsvorm heeft de provincie toegepast? 
7.  Wat waren de belangrijkste kenmerken van de aanbesteding? 
8.  Hoeveel en welke inschrijvers hebben een offerte ingediend? 
9.  Wat was het resultaat van de aanbesteding? 
10. Welke leerervaringen heeft de provincie wat betreft het interne aanbestedingsproces? 
11. Welke vormen van strategisch gedrag door de vervoerder zijn door de provincie tij‐

dens de uitvoering van de concessie waargenomen? 
12. Hoe heeft de provincie gereageerd op het waargenomen strategisch gedrag? 
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13. Op welke wijze had het waargenomen strategisch gedrag voorkomen kunnen wor‐
den? 

 
Daarnaast wordt voor de overige aanbestedingen van het collectief personenvervoer de vol‐
gende vraag gesteld: 

14. Welke andere aanbestedingen zijn eerder georganiseerd: wat was het onderwerp van 
deze aanbestedingen, wanneer vonden deze aanbestedingen plaats en wat zijn de be‐
langrijkste resultaten en leerervaringen van deze aanbestedingen? 

 
In de bovenstaande vragen 1 tot en met 5 wordt aandacht besteed aan de rol van de provin‐
cie als actor  in een speelveld met veel partijen, waarbij de governance‐benadering van  toe‐
passing is. In de vragen 6 tot en met 14 hebben betrekking op de provincie als opdrachtge‐
ver, de vervoerder als uitvoerder en de relatie  tussen deze  twee partijen. Deze  twee rollen 
worden apart behandeld: de rol van de provincie in het speelveld van actoren komt aan de 
orde  in hoofdstuk 5. De opdrachtgever‐opdrachtnemer‐relatie  tussen provincie en vervoer‐
der wordt besproken in hoofdstuk 6. 
 
Ook hier is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de ruimschoots aanwezige literatuur: aan‐
bestedingsdocumenten, correspondentie tussen verschillende partijen over de aanbesteding, 
interne evaluatierapporten, enzovoort. Daarin wordt ook, zij het niet volledig, aandacht be‐
steed aan de betrokkenen, hun verwachtingen en ervaringen. Voor zover niet schriftelijk zijn 
vastgelegd, is het de vraag in hoeverre deze nog te achterhalen zijn: de geëvalueerde aanbe‐
stedingen hebben  reeds  een  aantal  jaren geleden plaatsgevonden, wat de herinnering kan 
vervormen. Daarnaast hebben bij zich veel betrokken partijen personele wisselingen voorge‐
daan, waardoor  het  onmogelijk  is  om met  de  toentertijd  betrokken  personen  te  spreken. 
Daarom is afgezien van aanvullende onderzoeksmethoden, zoals interviews of enquêtes. 
 
4.  Op welke wijze  kan  de  aanbesteding  van  het  collectief  personenvervoer  in Noord‐Holland 

Noord worden vormgegeven? 
In de beantwoording van de laatste deelvraag komen de eerste drie deelvragen samen. Deze 
laatste deelvraag kan zowel normatief als empirisch worden opgevat. Zoals in hoofdstuk 1 is 
aangegeven, heeft dit rapport het karakter van een discussienotitie, op basis waarvan de po‐
litiek  verantwoordelijke  bestuurders  een  zorgvuldige  afweging  kunnen  maken.  Daarom 
wordt weliswaar het aantal mogelijke opties beperkt tot de meest bruikbare. Er wordt echter 
geen normatief standpunt ingenomen over de meest wenselijke invulling. 
 
Om de laatste deelvraag te beantwoorden, zijn de volgende vragen beantwoord: 

1.  In  hoeverre  zijn  de  verschillende  aanbestedingsmodellen  toepasbaar  in  de Noord‐
Hollandse situatie: 
A.  In hoeverre is het aanbestedingsmodel toepasbaar in Noord‐Holland Noord, gelet 

op  de  specifieke  geografische,  vervoerkundige  en markttechnische  kenmerken 
van dit gebied? 

B.  In hoeverre is het aanbestedingsmodel consistent met het beleid van de provincie 
Noord‐Holland?  

C.  In hoeverre  zullen belanghebbenden  zich kunnen vinden  in het  aanbestedings‐
model?  
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D.  Is het praktisch mogelijk om in december 2008 het aanbestedingsmodel te realise‐
ren? 

2.  Wat zijn de drie meest bruikbare aanbestedingsvormen voor de aanbesteding van het 
collectief personenvervoer in Noord‐Holland Noord? 

3.  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de drie meest bruikbare aanbestedingsvor‐
men? 

 
Om de eerste vraag  te beantwoorden, zijn de verschillende aanbestedingsmodellen gecon‐
fronteerd met het speelveld in Noord‐Holland Noord en met de ervaringen met de eerdere 
aanbestedingen in Noord‐Holland Noord.  
 
Het rapport is bedoeld als discussienotitie voor Provinciale Staten van Noord‐Holland. Om 
deze discussie zo goed mogelijk te kunnen voeren,  is het van belang dat de  leden van Pro‐
vinciale Staten  inzicht hebben  in de betekenis van de verschillende  aanbestedingsvormen. 
Daarom zijn de drie meest bruikbare aanbestedingsvormen zo ver mogelijk uitgewerkt en is 
een ruwe schets gemaakt van de consequenties die deze aanbestedingsvorm zal hebben. 
 

Samengevat: 
- Er zijn verschillende vormen van overheidssturing. Moderne vormen van overheidssturing 

zijn New Public Management en Governance; 
- Een actorenanalyse geeft  inzicht  in de betrokken partijen, hun posities en afhankelijkheden 

en hun standpunten ten opzichte van een bepaald probleem of initiatief; 
- Een markt  van  vragers  en  aanbieders  kan  verschillende  imperfecties  kennen. De  property 

rights‐theorie stelt dat voor optimalisatie een relatie moet bestaan tussen eigendomsrechten, 
prikkels  en economisch gedrag. De  transactiekostentheorie beschrijft de kosten die gemaakt 
worden bij  contractvoorbereidingen,  ‐afsluiten  en – beheersing. De principal‐agent  theorie 
gaat  in  op  de  belangentegenstelling  en  informatiesymmetrie  tussen  opdrachtgever  en  op‐
drachtnemer.  

- Strategisch gedrag van opdrachtnemers kan zich op verschillende wijzen voordoen, maar kan 
ook op verschillende manieren worden voorkomen of beperkt. 
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3  De context 
 
3.1   Inleiding 
 
De dilemma’s waarvoor de provincie zich gesteld ziet en de mogelijkheden die er zijn om de 
aanbestedingen vorm te geven, worden in de eerste plaats bepaald door de context waarbin‐
nen  de  provincie  haar  opdrachtgeverschap  van  het  collectief  personenvervoer  in Noord‐
Holland  vormgeeft. Dit  hoofdstuk  beschrijft  deze  context.  In  de  eerste  plaats worden  de 
stappen in het aanbestedingsproces beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de juridische 
en financiële kaders die gelden bij de aanbestedingsprocedures en wordt de huidige marktsi‐
tuatie  beschreven.  Daarna  wordt  specifiek  ingezoomd  op  de  situatie  in  Noord‐Holland 
Noord. Daarbij wordt aandacht besteed aan de geografische, vervoerkundige en bestuurlijke 
kenmerken van dit gebied. Tenslotte wordt ingegaan op de partijen die een rol spelen bij de 
komende aanbestedingen in Noord‐Holland Noord.  
 
 
3.2  De stappen in het aanbestedingsproces 
 
Het proces voor de aanbesteding van een concessie of contract voor het collectief personen‐
vervoer kent het volgende verloop.  
 

1. Opstellen van concept‐Programma van Eisen 

2. Opstellen van definitief Programma van Eisen 

3. Opstellen van offerteaanvraag 
 

4. Indienen van offertes door bedrijven 

5. Beoordelen van offertes 

6. Implementatie door nieuwe vervoerder 

7. Uitvoering concessie en concessiebeheer 
 

 
1.  Concept‐Programma van Eisen 
De provincie start met het opstellen van een concept‐Programma van Eisen. Hierin wordt in 
hoofdlijnen  beschreven  welke  eisen  aan  het  vervoer  worden  gesteld.  Het  concept‐
Programma van Eisen bevat  tal van onderwerpen. In bijlage 1  is een opsomming van deze 
onderwerpen gegeven. De invulling van het Programma van Eisen hangt sterk samen met de 
aanbestedingsvorm  die  de  opdrachtgever  gekozen  heeft. Geeft  de  opdrachtgever  de  ver‐
voerder weinig ondernemingsruimte, dan bevat het Programma van Eisen  tal van bepalin‐
gen met  betrekking  tot  lijnvoering,  frequenties, materieel, dienstverlening,  tarieven,  enzo‐
voort. Geeft de opdrachtgever meer ruimte aan de vervoerder, dan zal het Programma van 
Eisen meer kaderstellend zijn. In het concept‐PvE kan (op hoofdlijnen) worden aangegeven 
wat de gunningscriteria  zijn. Dit  is  echter niet noodzakelijk. De provincie Noord‐Holland 
heeft de gewoonte om in het PvE wel een indicatie van de uiteindelijke gunningscriteria en 
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hun gewichten te geven, omdat dit inzicht geeft  in het belang dat de provincie toekent aan 
de verschillende onderwerpen.  
Het  concept‐Programma  van Eisen wordt  ambtelijk  voorbereid  en uiteindelijk  vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten. Daarna wordt het  ter advisering voorgelegd aan de consumen‐
tenorganisaties. Tevens wordt het verzonden aan Provinciale Staten. Gebruikelijk is dat een 
concept‐PvE wordt besproken in de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van Provinciale 
Staten.  
 
2.   Definitief Programma van Eisen 
De adviezen en reacties op het concept‐PvE worden vervolgens verwerkt  in het definitieve 
Programma van Eisen. Ook dit wordt vastgesteld door Gedeputeerde  Staten. GS  zijn niet 
verplicht om alle adviezen over te nemen. Gezien de strijdigheid tussen sommige adviezen is 
dit ook niet mogelijk.  
 
3.  Offerteaanvraag 
De volgende stap is het opstellen van een offerteaanvraag, vaak ‘bestek’ genoemd. De offer‐
teaanvraag bevat onder andere een beschrijving van de vorm‐ en inhoudelijke vereisen aan 
de offerte, een beschrijving van de procedure (o.a. communicatie tijdens  inschrijvingsperio‐
de,  tijd en plaats van  inlevering offertes) en de definitieve  selectie‐ en gunningscriteria.  In 
veel gevallen worden de eisen uit het Programma van Eisen nader uitgewerkt in de offerte‐
aanvraag. De offerteaanvraag bevat tal van bijlagen, zoals achtergrondinformatie en de con‐
cept‐concessie of het  concept‐contract. Gebruikelijk  is dat Gedeputeerde  Staten de offerte‐
aanvraag vaststellen. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om deze vaststelling te mandate‐
ren, bijvoorbeeld aan de verantwoordelijke portefeuillehouder. 
 
4.  Inschrijvingsperiode 
Nadat de offerteaanvraag is vastgesteld, wordt de aanbesteding gepubliceerd bij de Europe‐
se databank voor aanbestedingen (TED). Dit is de officiële start van de aanbestedingsproce‐
dure: geïnteresseerde inschrijvers kunnen nu de aanbestedingsdocumenten opvragen en hun 
offertes  opstellen. Tijdens de  inschrijvingsperiode  bestaat  er  voor  geïnteresseerde  inschrij‐
vers de mogelijkheid om vragen te stellen. Vanwege de beginselen van gelijkheid en transpa‐
rantie  (zie ook hoofdstuk 3.3) worden alle gestelde vragen en den beantwoording daarvan 
aan alle inschrijvers ter beschikking gesteld.  
 
5.  Selectie en gunning 
Als de offertes zijn ontvangen door de provincie, worden deze beoordeeld door een speciaal 
beoordelingsteam. In de eerste plaats wordt getoetst of de offertes en de inschrijvers voldoen 
aan de gestelde eisen.  Indien dat het geval  is, worden de offertes onderling vergeleken op 
basis van de vooraf vastgestelde gunningscriteria. De inschrijver met de offerte die uiteinde‐
lijk het hoogste scoort, wint de aanbesteding.  
Gedeputeerde Staten nemen het gunningsbesluit op basis van een geanonimiseerd voorstel 
van het beoordelingsteam. Gedeputeerde Staten kiezen dus uiteindelijk voor vervoerder X, 
zonder te weten welke vervoerder achter deze codering schuilgaat. Pas nadat Gedeputeerde 
Staten het gunningsbesluit hebben genomen, wordt de naam van de winnende vervoerder 
bekend gemaakt. 
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6.  Implementatie en uitvoering 
Na de gunning heeft de nieuwe vervoerder in de implementatieperiode de gelegenheid om 
zich voor te bereiden op de exploitatie van het vervoer. In de implementatieperiode kan de 
vervoerder  bijvoorbeeld  nieuw  materieel  aanschaffen,  dienstregelingen  of  dienstroosters 
opstellen en nieuw personeel werven en opleiden. 
 
 
3.3  Het juridische kader 
 
De juridische basis voor het opdrachtgeverschap van de provincie Noord‐Holland is de Wet 
personenvervoer  2000  (Wp2000). Deze wet heeft  een  tweeledige doelstelling: het bereiken 
van een groei van het gebruik van het openbaar vervoer en een verhoging van de kosten‐
dekkingsgraad  (Tweede Kamer,  1999). Achterliggende  gedachte  van de wet  is dat markt‐
werking, verzakelijking en ondernemingsruimte voor vervoerbedrijven leidt tot betere resul‐
taten. De Wp2000 bepaalt dat de provincie opdrachtgever is van het stads‐ en streekvervoer, 
het CVV en openbaar vervoer over water. De Wp2000 bepaalt ook dat dit opdrachtgever‐
schap wordt  ingevuld door de periodieke aanbesteding van exclusieve concessies voor het 
stads‐ en streekvervoer. Bij deze aanbestedingen  is de provincie ook gebonden aan de wet‐ 
en regelgeving over de aanbesteding van overheidsopdrachten. Deze regelgeving is vastge‐
legd in het Besluit aanbesteding overheidsopdrachten (Bao). Voor het CVV en openbaar ver‐
voer over water geldt hetzelfde, zij het dat hier geen sprake is van concessies, maar van con‐
tracten die worden afgesloten met vervoerders.  
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de plichten, rechten en verboden voor opdracht‐
gevers en vervoerders zoals die zijn vastgelegd in de Wp2000 en het Besluit personenvervoer 
2000 (Bp2000).  
 
Concessieverlening 
De Wp2000 bepaalt dat het opdrachtgeverschap voor het stads‐ en streekvervoer moet wor‐
den georganiseerd door het verlenen van concessies aan vervoerders. De opdrachtgever ver‐
leent eenzijdig een exclusieve concessie aan een vervoerder. Een concessie geeft de vervoer‐
der een exclusief  recht op het verrichten van openbaar vervoer binnen het  in de concessie 
beschreven domein. Dat domein kan een geografisch gebied zijn, maar ook een vooraf be‐
schreven lijn of corridor. In de concessie kan worden beschreven welk ander vervoer binnen 
het geografische concessiegebied moet worden gedoogd. Het betreft dan vooral  concessie‐
grensoverschrijdende lijnen van naburige concessieverleners. 
In uitzonderingssituaties kan een opdrachtgever een vervoerder een ontheffing geven om op 
basis van een concessie openbaar vervoer te verrichten. Zo’n ontheffing mag alleen worden 
verleend als er geen strijdigheid met de concessie optreedt. In de praktijk wordt maar weinig 
gebruik gemaakt van deze ontheffingsmogelijkheid. Struikelblok  is dat de concessiehouder 
in het betreffende gebied  al  snel  claimt dat de ontheffing  inbreuk maakt op de  concessie, 
zelfs als het nieuwe vervoer niet concurreert met het bestaande vervoeraanbod door de con‐
cessiehouder. 
 
Openbare aanbesteding 
De  concessies moeten worden verleend na  een procedure van openbare  aanbesteding. De 
Wp2000 stelt aan de concessieverlening onder andere de volgende eisen: 
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- Een concessie wordt verleend voor ten hoogste acht jaar; 
- De concessieverlener mag geen concessie verlenen aan een vervoerbedrijf waarvan de 

thuismarkt gesloten  is of aan een bedrijf waarin zij zelf een beslissende  invloed kan 
uitoefenen; 

- Voorafgaand aan de aanbesteding stelt de concessieverlener een Programma van Ei‐
sen (PvE) vast, wat in ieder geval betrekking heeft op: 
o De bereikbaarheid in het gebied en de functie van het openbaar vervoer; 
o De algemene eisen die aan het te verrichten vervoer worden gesteld; 
o De afstemming met het openbaar vervoer  in aangrenzende gebieden en met an‐

dere vormen van personenvervoer; 
o De afstemming met milieudoelstellingen van de concessieverleners; 
o De te benutten infrastructurele voorzieningen. 

- Voordat het PvE wordt vastgesteld, vraagt de concessieverlener advies aan de con‐
sumentenorganisaties.  Ook  geeft  hij  de  consumentenorganisaties  gelegenheid met 
hem overleg te voeren voordat het advies wordt uitgebracht; 

- Indien de concessie wordt gewonnen door een nieuwe vervoerder,  is deze verplicht 
om het personeel van de huidige vervoerder over te nemen. 

Voor de afsluiting van de contracten voor het CVV geldt hetzelfde, met uitzondering van de 
overnameverplichting van het personeel. 
 
Naast de Wp2000 heeft de aanbestedende overheid ook  te maken met de algemene aanbe‐
stedingsregels, zoals deze onder andere zijn bepaald in het Besluit aanbesteding overheids‐
opdrachten (Bao). Hierin is onder andere opgenomen dat een aanbesteding kan plaatsvinden 
op prijs of op de prijs/kwaliteitsverhouding (economisch meest voordelige aanbieding). Alle 
inschrijvers dienen over dezelfde  informatie  te beschikken en de gunning van de concessie 
dient plaats te vinden op basis van vooraf vastgestelde en objectieve criteria; 
 
CVV en openbaar vervoer over water 
Het bovenstaande  is eveneens van toepassing op het opdrachtgeverschap voor het CVV en 
het openbaar vervoer over water. Daarbij is er echter een belangrijk verschil: bij het stads‐ en 
streekvervoer  is  er  sprake  van  exclusieve  concessies  áán  vervoerders,  bij  het CVV  en  het 
openbaar vervoer over water  is  sprake van  contracten mét vervoerbedrijven. Dat heeft de 
volgende consequenties: 
 

- Het verlenen van concessies  is een bestuursrechterlijke handeling van de opdracht‐
gever. Het afsluiten van contracten is echter is een privaatrechterlijke handeling. Dat 
maakt verschil voor de bezwaar‐ en beroeptermijnen en de route die gevolgd moet 
worden bij eventuele juridische geschillen. Voor de concessieverlening van het stads‐ 
en streekvervoer kan een belanghebbende bezwaar maken bij de provinciale Hoor‐ 
en Adviescommissie  (HAC) en daarna eventueel naar het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven (CBB). Voor het CVV en openbaar vervoer over water dient de be‐
langhebbende een gang naar de civiele rechter te maken, eventueel gevolgd door ho‐
ger beroep bij het Hof.  

- Bij het CVV en het openbaar vervoer  is er geen sprake van exclusiviteit. Het  is dus 
mogelijk dat een andere vervoerder in hetzelfde gebied een vergelijkbare dienst gaat 
exploiteren. In de praktijk  is de kans daarop overigens klein, omdat het meeste ver‐
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voer  in grote mate afhankelijk  is van overheidsbijdragen  (zie ook paragraaf 3.4) en 
het niet voor de hand  ligt dat een overheid  twee concurrerende diensten  financieel 
ondersteunt; 

- De personeelsparagraaf van de Wp2000, die bepaalt dat het personeel van de zittende 
vervoerder moet worden  overgenomen door  een nieuwe  vervoerder,  is  alleen  van 
toepassing op concessies, dus niet op de contracten voor CVV en openbaar vervoer 
over water. Voor dat vervoer is de rechtspositie van het personeel beschreven in het 
Burgerlijk Wetboek. 

 
In paragraaf 5 wordt ingegaan op de verschillende vormen van collectief personenvervoer in 
Noord‐Holland Noord. Daar wordt ook het CVV‐systeem beschreven. Daarbij spelen ook de 
Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) en vanaf 2007 ook de Wet Maatschappelijke On‐
dersteuning (Wmo) een rol. Als opdrachtgever voor het collectief vervoer heeft de provincie 
ook  te maken met de Wet  gelijke  behandeling  (Wgbh), die  bepaalt dat  vanaf  2010  al  het 
openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor mindervaliden.  
 
 
3.4  Het financiële kader 
 
Het verzorgen van het stads‐ en streekvervoer, van het CVV en van het openbaar vervoer 
over water  is een activiteit die niet kostendekkend  is.  In de praktijk  is de kostendekkings‐
graad van het meeste collectief personenvervoer beneden de 50%. Dat betekent dat de op‐
brengsten uit kaartverkoop minder dan de helft van de kosten dekken. De overige kosten 
worden gedekt door de exploitatiebijdrage die de provincie ter beschikking stelt aan de ex‐
ploitant van het openbaar vervoer. 
 
Het  is overigens goed mogelijk dat vervoerbedrijven winst maken, ook  als de kostendek‐
kingsgraad van het vervoer  lager dan 100%  is. Een vervoerbedrijf maakt winst als de op‐
brengsten uit kaartverkoop én de exploitatiebijdragen van opdrachtgevers groter zijn dan de 
totale kosten van de exploitatie van het vervoer. De opdrachtgever moet er wel voor zorgen 
dat de winst voor de vervoerder beperkt blijft: een hogere winst dan vooraf geraamd kan 
door de Europese Commissie worden beschouwd als ontoelaatbare staatssteun (MuConsult 
en Van Doorne, 2006). 
 
Dat openbaar vervoer in de praktijk niet kostendekkend uit te voeren is, heeft grotendeels te 
maken met de politieke eisen die gesteld worden aan dit vervoer. De Raad voor Verkeer en 
Waterstaat (2004) heeft onderzocht wat de effecten zouden zijn als de overheidsbemoeienis 
met het openbaar vervoer zou ontbreken en de exploitatiebijdrage door opdrachtgevers be‐
eindigd  zou worden.  In  dat  geval  zouden  reizigers  aanzienlijk  veel meer moeten  betalen 
voor  een  veel  geringer  vervoeraanbod,  vooral  in  landelijke  gebieden. Omdat  zowel  rijks‐
overheid als decentrale overheden dit ongewenst vinden, wordt  jaarlijks door de overheid 
een aanzienlijke exploitatiebijdrage voor het openbaar vervoer beschikbaar gesteld. 
 
Door het Rijk wordt  jaarlijks een exploitatiebijdrage verstrekt aan de opdrachtgevende de‐
centrale overheden. Deze exploitatiebijdrage werd  tot voor kort exclusief  ten behoeve van 
het  collectief personenvervoer  ter  beschikking  gesteld. Recent  is de  rijksbijdrage  onderge‐
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bracht  in de Brede Doeluitkering  (BDU), waar het Rijk ook een  financiële bijdrage aan de 
decentrale overheden verstrekt voor de realisatie van infrastructuurprojecten.  
 
Behalve de exploitatiebijdrage voor het openbaar vervoer verstrekt het Rijk ook geoormerkte 
gelden voor speciale bestemmingen. Zo stelt het Rijk geoormerkte gelden beschikbaar voor 
de verbetering van de sociale veiligheid en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 
 
De provincie  stelt voor de exploitatie van het personenvervoer de van het Rijk ontvangen 
bijdrage beschikbaar. De provincie verdeelt daarbij de beschikbare BDU  zelf  over de ver‐
schillende  soorten vervoer en over de verschillende concessiegebieden. Daarnaast heeft de 
provincie de mogelijkheid om eigen middelen te bestemmen voor het openbaar vervoer. De 
provincie Noord‐Holland heeft in de afgelopen jaren een eigen bijdrage beschikbaar gesteld 
ten behoeve van het openbaar vervoer, met name het openbaar vervoer  in Noord‐Holland 
Noord. 
 
Behalve aan het stads‐ en streekvervoer bestemt de provincie een deel van de beschikbare 
middelen voor het CVV. De gemeenten betalen daarnaast voor de CVV‐reizigers die van dit 
vervoer gebruik maken op basis van de Wvg.   
 
De wijze waarop de vervoerder financieel wordt afgerekend, verschilt per concessie en per 
contract. Gebruikelijk  is dat de provincie voor het  stads‐  en  streekvervoer per dienstrege‐
lingsuur  (dru) dat een bus rijdt, een bijdrage  ter beschikking stelt. De hoogte van deze bij‐
drage is meestal onderdeel van een aanbesteding. Voor de concessie Noord‐Holland Noord 
was de bijdrage per dru een belangrijk onderdeel van de gunning: hoe  lager de gevraagde 
bijdrage, hoe meer punten voor de vervoerder. Bij de aanbestedingen van Haarlem – IJmond 
en Gooi en Vechtstreek heeft de provincie gevraagd om gegeven een bepaalde exploitatiebij‐
drage een maximaal aantal uren aan te bieden. 
 
Voor het CVV krijgt de vervoerder van de provincie een bijdrage per gereden rit. De hoogte 
van deze bijdrage is afhankelijk van de lengte van deze rit (uitgedrukt in aantal zones) en het 
in het contract afgesproken bedrag per rit. Ook hier is de prijs een belangrijk onderdeel van 
de  aanbesteding:  een vervoerder die  een  lager  ritbijdrage vraagt, krijgt bij de beoordeling 
van zijn offerte veel punten. 
 
Kaartverkoop 
Reizigers die gebruik maken van het stads‐ en streekvervoer en het CVV, betalen hiervoor 
door het kopen van een vervoerbewijs. De opbrengsten uit de kaartverkoop, de zogenaamde 
reizigersopbrengsten,  zijn voor de vervoerder.  Studenten met  een  Studenten OV‐jaarkaart 
(SOV) betalen  indirect: door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  (OCW) 
wordt een deel van de studiebeurs van studenten ingehouden en gebruikt voor het afsluiten 
van contracten met vervoerbedrijven. Vervoerbedrijven ontvangen dus rechtstreeks  inkom‐
sten van het Ministerie van OWC voor het vervoeren van studenten. 
Andere reizigers hebben twee mogelijkheden: een vervoerbewijs kopen bij de chauffeur of in 
de voorverkoop. Kaarten in de voorverkoop zijn over het algemeen goedkoper. Het bekend‐
ste vervoerbewijs voor het stads‐ en streekvervoer is de strippenkaart. De inkomsten uit de 
verkoop  van  strippenkaarten  in heel Nederland worden  over de verschillende vervoerbe‐
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drijven verdeeld op basis van het  jaarlijkse WROOV‐onderzoek, waarbij kopers van  strip‐
penkaarten door middel van een enquête wordt gevraagd naar hun reisgedrag.  
Deze verdeling kent  een zekere mate van onbetrouwbaarheid  en betekent daardoor onze‐
kerheid voor vervoerbedrijven: het kan zijn dat de opbrengsten uit kaartverkoop hoger of 
lager zijn, zonder dat daaraan een stijging of daling van het aantal reizigers  ten grondslag 
ligt. 
 
Overigens is gebruikelijk, maar niet vanzelfsprekend dat de vervoerder de reizigersopbreng‐
sten ontvangt. De opdrachtgevende overheid kan ook bepalen dat de reizigersopbrengsten 
naar de opdrachtgever gaan.  In dat geval  zal de overheid  zelf opbrengstverantwoordelijk 
worden en de vervoerder een vergoeding geven voor alle onkosten. 
 
De komende  jaren wordt de OV‐chipkaart geïntroduceerd. Voor vervoerbedrijven betekent 
dit dat een directere relatie kan worden gelegd tussen het gebruik van het openbaar vervoer 
en de verdeling van de reizigersopbrengsten. Immers, met de OV‐chipkaart kan het reisge‐
drag veel beter  in kaart worden gebracht en kunnen opbrengsten uit kaartverkoop worden 
verdeeld op basis van de werkelijk gemaakte ritten en niet langer op basis van een extrapola‐
tie van een beperkt aantal ingevulde enquêtes. 
 
Voor Noord‐Holland Noord is de introductie van de OV‐chipkaart gepland per ingang van 
de nieuwe concessie, december 2008.  
 
De verschillende financiële stromen zijn schematisch weergegeven in bijlage 3. 
 
 
3.5  De marktsituatie 
 
Stads‐ en streekvervoerbedrijven 
Een groot deel van het stads‐ en streekvervoer is inmiddels aanbesteed. De laatste streekver‐
voerconcessies worden  in 2007 aanbesteed. Alleen de gemeentelijke vervoerbedrijven  in de 
grote steden rijden dan nog op basis van een niet aanbestede concessie. De geografische om‐
vang van de  concessies voor het  stadsvervoer  in de grote  steden  is gering. Wat betreft de 
hoeveelheid vervoer en de financiële omzet zijn dit echter de grootste concessies van Neder‐
land. Bijlage 4 geeft een overzicht van de aanbestede en niet aanbestede concessies en van de 
verdeling van alle Nederlandse concessies over de verschillende vervoerbedrijven. 
 
Bij de reeds aanbestede concessies wordt de markt gedomineerd door een drietal grote ver‐
voerbedrijven: Arriva, Connexxion en Veolia.  
 
Connexxion 
In de jaren ’90 van de vorige eeuw waren vrijwel alle streekvervoerbedrijven in handen van 
de rijksoverheid en werden deze samengevoegd tot één NV, Verenigd Streekvervoer Neder‐
land (VSN). Vanwege de naderende  invoering van de Wp2000, met daarin artikelen om de 
marktmacht van partijen  te beperken, werd VSN  in 1999 gesplitst. Een gedeelte werd ver‐
kocht. Het resterende deel, vooral vervoerbedrijven in de Randstad, werd gefuseerd tot één 
vervoerbedrijf onder de naam Connexxion. 
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Connexxion is momenteel de grootste stads‐ en streekvervoerder van Nederland. Alle aande‐
len van Connexxion zijn nog steeds in handen van de Minister van Financiën, die een groot 
deel van deze aandelen op korte termijn wil verkopen.  
Connexxion heeft zich de afgelopen jaren getransformeerd van een klassieke aanbodgerichte 
streekvervoerder  tot een zakelijke aanbieder van verschillende vervoerdiensten. Behalve  in 
de markt van het stads‐ en  streekvervoer  is Connexxion een grote  speler op de  taximarkt, 
verricht zij besloten vervoer en openbaar vervoer over water en heeft ze een eigen onder‐
houdsbedrijf onder de naam TSN. Connexxion heeft als aandeelhouder medezeggenschap 
over Syntus en is grootaandeelhouder van Hermes.  
Connexxion rijdt in de drie provinciale concessiegebieden Noord‐Holland Noord, Haarlem – 
IJmond en Gooi en Vechtstreek. Daarnaast heeft ze  tot 1  januari 2008 een contract voor de 
exploitatie van de hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam  
 
Arriva 
De noordelijke vervoerbedrijven GADO en FRAM werden  in 1999 verkocht aan het Britse 
Arriva. Arriva heeft  sindsdien ook buiten het noorden van het  land  een  aantal  concessies 
gewonnen, onder andere van Zuid‐Holland, Gelderland en de Stadsregio Amsterdam (SRA).  
 
Veolia 
Een groot deel van de aandelen van het oorspronkelijk Brabantse BBA werden eerst verkocht 
aan de provincie Brabant,  later verkochten VSN  en Brabant hun  aandelen  aan het Franse 
Connex. Connex werd in 2006 hernoemd tot Veolia. Veolia heeft concessies in Gelderland en 
Utrecht en rijdt per december 2006 in geheel Limburg. Na een opzienbarend verlopen aanbe‐
stedingsprocedure  in Brabant heeft Veolia de concessie voor haar  thuisgebied weten  te be‐
houden. 
 
Gemeentelijke vervoerbedrijven 
De vier grote  steden en Nijmegen hebben elk een gemeentelijk vervoerbedrijf wat  rijdt op 
basis van een niet aanbestede concessie. Nijmegen en Utrecht hebben hun gemeentelijk ver‐
voerbedrijven  (Novio  en GVU)  inmiddels  verkocht  aan Connexxion. Amsterdam  en Den 
Haag  hebben  hun  gemeentelijke  vervoerbedrijven  (GVB  en HTM)  inmiddels  verzelfstan‐
digd. Op die manier  is bereikt dat de concessies op basis waarop deze vervoerders  rijden, 
conform de Wp2000 pas vanaf 2012 hoeven worden aanbesteed. De Rotterdamse RET zou 
samengaan met een deel van Connexxion tot Randstadbus, maar de gemeenteraad van Rot‐
terdam heeft dit besluit teruggedraaid. Als gevolg daarvan zal het busvervoer in Rotterdam 
al in 2009 moeten worden aanbesteed, tenzij een nieuw kabinet deze aanbestedingsverplich‐
ting ongedaan zal maken. 
De  gemeentelijke  vervoerbedrijven  mogen  vooralsnog  nog  niet  meedoen  met  aanbeste‐
dingsprocedures. Het  zogenaamde  reciprociteitsartikel  in  de Wp2000  verbiedt  vervoerbe‐
drijven om mee te dingen zolang hun thuismarkt nog beschermd  is. Over enkele  jaren die‐
nen ook de concessies aan de gemeentelijke vervoerbedrijven te worden aanbesteed en kun‐
nen de stadsvervoerbedrijven ook inschrijven op concessies buiten hun thuismarkt. 
 
Touringcarbedrijven en buitenlandse ondernemingen 
Naast een beperkt aantal bedrijven dat gespecialiseerd is in het verrichten van openbaar ver‐
voer, kent Nederland een groot aantal  touringcarbedrijven die besloten vervoer aanbieden. 
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Deze bedrijven verschillen sterk  in omvang en specialismen. Een klein aantal touringcarbe‐
drijven houdt zich beperkt bezig met het verrichten van openbaar vervoer. Voorbeelden zijn 
de  lijndiensten  van  Beuk  tussen Noordwijk  en  Schiphol  en  van  SSK  tussen Alkmaar  en 
Schiphol. Deze lijndiensten zullen overigens eind 2007 eindigen als aparte concessies omdat  
de Stadsregio Amsterdam deze lijnen heeft ondergebracht in de grote concessie Amstelland‐
Meerlanden. Taxi Centrale Renesse (TCR) rijdt een concessie op Vlieland. Veel touringcarbe‐
drijven worden ingeschakeld door de reguliere openbaar vervoerbedrijven om een gedeelte 
van het openbaar vervoer  te verrichten, met name extra  spitsvervoer. Touringcarbedrijven 
blijken slechts interesse te hebben in het zelfstandig verrichten van openbaar vervoer. Rede‐
nen daarvoor zijn onder andere de verschillen  tussen de CAO’s van besloten en openbaar 
vervoer en de complexiteit van de regelgeving en de financiële structuur van het openbaar 
vervoer (Van Ham en Van Amerongen, 2006). Ook de grote omvang van de concessies speelt 
een rol. In enkele gevallen hebben samenwerkingsverbanden van touringcarbedrijven inge‐
schreven op aanbestedingen. Het betrof dan vooral aanbestedingen van specifieke buslijnen. 
Er zijn geen voorbeelden bekend van buitenlandse bedrijven die zelfstandig toetraden tot de 
Nederlandse markt. Redenen hiervoor zijn waarschijnlijk de specifieke Nederlandse conces‐
siesystematiek  en de  financiële  afrekeningsystematiek. Willen  buitenlandse  bedrijven  toch 
toetreden, dan zal dit waarschijnlijk gebeuren door overname van een Nederlands bedrijf, 
zoals al gebeurd is met Arriva en Veolia (Ecorys, 2004). 
 
Taxibedrijven 
De taximarkt is vergelijkbaar met de touringcarsector: veel kleine en middelgrote bedrijven, 
enkele grotere bedrijven. Ook op de taximarkt is Connexxion de grootste speler. Arriva heeft 
onlangs haar taxiafdeling in delen verkocht.Bij aanbestedingen van het CVV wordt regelma‐
tig ingeschreven door regisseurs, die zelf geen voertuigen hebben, maar de exploitatie over‐
laten aan lokale ondernemers.  
 
Concurrentie 
Ecorys (2004) heeft in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de concurren‐
tieverhoudingen en marktmacht  in het openbaar vervoer onderzocht. Zij constateert dat de 
definitie van de markt essentieel  is voor het beeld dat de markt geeft. Ecorys hanteert vijf 
definities, met als extremen ‘totale OV‐markt’ en ‘betwistbare busmarkt’. Als naar de totale 
OV‐markt wordt gekeken,  is de NS de grootste, op afstand gevolgd door Connexxion met 
een marktaandeel van  20%. Van de betwistbare busmarkt had Connexxion  in  2004  echter 
ruim 70% in handen.  
 
Bij de aanbesteding van het collectief personenvervoer zijn er slechts enkele grote vervoer‐
bedrijven actief: Arriva, Connexxion en Veolia. Deze schrijven  in bij vrijwel elke aanbeste‐
ding van een busconcessie. Ondanks dit geringe aantal  lijkt er vooralsnog een scherpe con‐
currentie tussen deze partijen: vervoerders schrijven bij vrijwel alle aanbestedingen scherp in 
en ook de  juridische procedures die naar aanleiding van aanbestedingen worden gevoerd, 
wekken de indruk dat er sprake is van scherpe concurrentie. De Nederlands Mededingings‐
autoriteit  (NMa) bevestigt dit beeld en stelt dat er voldoende concurrentie  tussen de grote 
vervoerbedrijven is (Leijenaar en Gemert, 2006) 
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Bij de aanbestedingen van het CVV is het aantal aanbieders eveneens beperkt. In een aantal 
gevallen was er slechts één inschrijver, meestal Connexxion. Vanuit de markt komen signa‐
len dat de felle concurrentie van de afgelopen tijd heeft geleid tot het faillissement van een 
groot aantal kleinere bedrijven en dat kleinere bedrijven niet kunnen voldoen aan de (finan‐
ciële) eisen van opdrachtgevers of niet in staat zijn om de nodige investeringen te realiseren.  
 
Ecorys noemt  verschillende marktverstoringen, maar  concludeert uiteindelijk dat  er  voor‐
alsnog voor de wetgever nog geen reden is om in te grijpen. Wel geeft ze een aantal aanbeve‐
lingen voor decentrale overheden, de opdrachtgevers voor het vervoer. Om de markt aan‐
trekkelijker  te maken voor kleine vervoerders,  zouden kleinere  concessiegebieden kunnen 
worden aanbesteed. Vervoer kan worden aanbesteed per type vervoer (Ecorys, 2004).  
 
Analyse 
Bij de  aanbesteding van het  collectief personenvervoer  in Noord‐Holland Noord dient de 
provincie rekening te houden met een beperkt aantal vervoerders. Gemeentelijke vervoerbe‐
drijven zijn uitgesloten en de kans is klein dat nieuwe buitenlandse partijen zullen inschrij‐
ven. De concurrentie tussen de vervoerbedrijven  is vooralsnog hevig, zodat wat dat betreft 
wel sprake is van een goed functionerende markt. Toetreding van andere, kleinere vervoer‐
bedrijven is mogelijk, maar dan moet de provincie zorgen voor de  juiste randvoorwaarden. 
In ieder geval zal zij dan moeten zorgen voor kleine percelen en zelf alle ontwikkeltaken op 
zich moeten nemen. Onzeker  is of dat daadwerkelijk zal  leiden tot nieuwe toetreders en of 
mogelijke  extra  concurrentie  opweegt  tegen  schaalvoordelen  die  grote  vervoerbedrijven 
hebben.  
 
 
3.6  Noord‐Holland Noord 
 
Het  onderhavige  gebied, Noord‐Holland Noord,  bestaat  uit  26  gemeenten, waarvan Alk‐
maar, Hoorn en Den Helder de grootste zijn. Alkmaar en Heerhugowaard vormen  samen 
een  stedelijke  gebied. Ook Hoorn  en Den Helder  hebben  stedelijke  kenmerken. Verder  is 
Noord‐Holland Noord  een  landelijk  gebied, met  enkele  kleinere  stedelijke  kernen,  zoals 
Schagen  en Enkhuizen  en plattelandsgemeenten. Een bijzondere positie wordt  ingenomen 
door het eiland Texel. Texel is een zelfstandig vervoergebied: bussen sluiten aan op de boot 
naar Den Helder. In de zomerperiode wordt Texel bevolkt door een groot aantal recreanten 
en is het aantal ‘inwoners’ feitelijk verveelvoudigd.  
 
Onderstaande  tabel geeft  inzicht  in de gemeenten  in Noord‐Holland Noord, met het  inwo‐
neraantal en de oppervlakte per gemeente.  
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Noord‐Holland totaal  2.595.294  2.670 972       Hoorn  68.041  20  3.424 

Noord‐Holland Noord  635.702  1.466 434       Koggenland  21.081  74  286 

              Langedijk  25.956  26  992 

Alkmaar  94.257  30 3.119       Medemblik  26.782  81  332 

Andijk  6.577  21 313       Niedorp  11.894  64  186 

Anna Paulowna  14.019  75 187       Opmeer  11.231  42  268 

Bergen  31.322  97 322       Schagen  18.984  19  983 

Castricum  34.908  50 704       Schermer  5.025  65  77 

Den Helder  58.618  45 1.291       Stede Broec  21.371  16  1.302 

Drechterland  18.545  60 309       Texel  13.731  170  81 

Enkhuizen  17.824  13 1.423       Wervershoof  8.522  24  353 

Graft‐De Rijp  6.593  20 329       Wieringen  8.716  27  326 

Harenkarspel  15.862  46 348       Wieringermeer  12.648  207  61 

Heerhugowaard  49.660  40 1.242       Zijpe  11.530  116  99 

Heiloo  22.005  19 1.158              
 
De bevolkingsdichtheid is een goede graadmeter voor de stedelijke dichtheid. Om demogra‐
fische  en  verkeerskundige  redenen  is  het  openbaarvervoergebruik  in  stedelijke  gebieden 
hoger dan op het platteland en aangenomen wordt dat het openbaar vervoer vooral  in de 
stedelijke  gebieden  groeimogelijkheden  heeft:  congestie‐  en  parkeerproblemen  voor  auto‐
mobilisten bieden kansen voor het openbaar vervoer. Op het platteland neemt het openbaar 
vervoergebruik in het algemeen af (MuConsult, 2006).  
 
Noord‐Holland Noord vormt ongeveer de helft van het totale grondgebied van de provincie 
Noord‐Holland, maar slechts één op de vier Noord‐Hollanders woont in dit gebied. De ge‐
middelde  bevolkingsdichtheid  voor  geheel Noord‐Holland  is  972  inwoners  per  vierkante 
kilometer. Uit de  bovenstaande  tabel  blijkt dat de  bevolkingsdichtheid  in Noord‐Holland 
Noord aanzienlijk lager is (434 inwoners per vierkante kilometer). Met uitzondering van de 
eerder genoemde steden in Noord‐Holland Noord mag dit gebied met recht een plattelands‐
gebied genoemd worden. 
 
 
3.7  Het collectief personenvervoer in Noord‐Holland Noord 
 
De huidige concessie voor het stads‐ en streekvervoer is in 2002 aanbesteed. Looptijd van de 
concessie  is  15 december  2002  en vervalt op  14 december  2008. De nieuwe  concessie gaat 
daarom in per 14 december 2008. 
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Het  bestaande  lijnennet  is  grotendeels  gebaseerd  op  de  provinciale  nota  “Toekomstvast 
openbaar vervoer Noord‐Holland Noord” uit 2000. Deze was uitgangspunt bij de aanbeste‐
ding van de huidige concessie.  
 
De belangrijkste gegevens voor het openbaar vervoer in Noord‐Holland Noord zijn: 
 
  2003 2004 2005 
   
Aantal dienstregelingsuren  339.000 338.000 326.000 
Exploitatiebijdrage in euro 
(exclusief Alkmaar)  12.960.000 12.620.000 12.410.000 
Aantal reizigerskilometers  92.400.000 86.200.000 87.400.000 
Aantal klachten  1.098 1.334 1.233 
Reizigersoordeel (gemiddeld)  6,5 7,3 7,4 
 
(Bron: Provincie Noord‐Holland, 2004, 2005 en 2006) 
 
In Noord‐Holland Noord  rijden  ongeveer  20  reguliere  streeklijnen. Daarnaast kent de ge‐
meente Alkmaar een eigen stadsnet van stadsbussen en kleinere, goed toegankelijke service‐
bussen. Ook Den Helder en Hoorn hebben een aantal stadslijnen. Daarnaast zijn er nog enke‐
le speciale soorten van vervoer: de buslijnen op Texel, nachtbussen, schoolbussen en buurt‐
bussen.  (Provincie Noord‐Holland, 2003). Buurtbussen zijn achtpersoonsbusjes die worden 
gereden door vrijwilligers. Deze bussen rijden vooral op plaatsen waar de vervoervraag zo 
gering is, dat inzet van grotere bussen exploitatief niet verantwoord is.  
 
Adviesbureau MuConsult  (2006)  heeft  onderzoek  gedaan  naar  het  gebruik  van  openbaar 
vervoer op het platteland in Nederland. Daarbij wordt geconstateerd dat dit gebruik jaarlijks 
met enkele procenten afneemt. Het aandeel van het busvervoer  in het aantal  ritten op het 
platteland is ongeveer 2%. In Noord‐Holland Noord is dit aandeel ongeveer 3% en ook hier 
is dit  aandeel  jarenlang dalend  geweest.  Sinds  2005  is  er  echter  een  stijging  van  het OV‐
gebruik. Waarschijnlijk wordt deze veroorzaakt door de tariefacties van de vervoerder, zoals 
de introductie van het eurokaartje. 
Een verklaring voor de landelijke dalende trend geeft MuConsult niet. Wel constateert Mu‐
Consult dat de beschikbaarheid van het openbaar vervoer niet per definitie  is verminderd: 
ook door de komst van het CVV is deze waarschijnlijk zelfs verbeterd. Wel zijn er aanwijzin‐
gen dat  reizigers  regulier openbaar vervoer prefereren boven vraagafhankelijke  systemen. 
Ook zijn deze systemen vaak minder bekend. (MuConsult, 2006). 
 
In ongeveer de helft van de gevallen wordt het openbaar vervoer op het platteland gebruikt 
voor het volgen van onderwijs  (48%). Ook wordt het openbaar vervoer veel gebruikt voor 
woon‐werkverkeer (21%). MuConsult constateert dat het gebruik van het openbaar vervoer 
door ouderen beperkt is: “voor zover ouderen op het platteland gebruik maken van het OV, 
betreft het hier vaak vraagafhankelijke systemen”. Bij nog geen 2% van de verplaatsingen die 
ouderen maken, wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. 
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In de concessie  is als  taakstelling voor de vervoerder opgenomen dat hij  jaarlijks een groei 
van 2% dient  te  realiseren. De vervoerder heeft  een aanzienlijk  financieel belang om deze 
doelstelling te realiseren: niet alleen ontvangt hij de extra opbrengsten uit kaartverkoop aan 
deze  nieuwe  reizigers,  ook  is  er  een  aanzienlijke  bonus‐/malusregeling  op  dit  onderwerp 
opgenomen  in de  concessie. Desondanks  is het de huidige vervoerder, Connexxion,  in de 
afgelopen jaren niet gelukt om deze taakstelling te realiseren.  
 
Het CVV (de OV‐Taxi) bestaat uit twee componenten. In de eerste plaats heeft het de functie 
van een openbaar vervoersysteem. Dat is de reden waarom CVV vaak wordt beschouwd als 
openbaar vervoer, hoewel het juridisch gezien niet voldoet aan verschillende eisen die daar‐
voor gelden, zoals een vastgestelde dienstregeling. Het CVV‐systeem  functioneert op basis 
van afroep: een reiziger bestelt een voertuig en wordt, zoals bij een  taxi, van deur  tot deur 
vervoert. Het  verschil met  taxivervoer  is dat  een  combinatie  van  verschillende  ritten  kan 
plaatsvinden, waardoor de kosten van het vervoer lager zijn. Financieel is het verschil dat de 
provincie en de gemeenten een groot deel van de vervoerkosten  financieren, waardoor de 
ritprijs voor de gebruiker aanzienlijk lager is dan bij gebruik van een taxi. 
 
Het grootste deel van het CVV bestaat uit vervoer op grond van de Wet voorzieningen ge‐
handicapten (Wvg). Daarin is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het vervoer 
van inwoners die niet in staat zijn om gebruik te maken van regulier vervoer. Om praktische 
redenen wordt  het Wvg‐vervoer  en  het  openbaar  vervoer  gecombineerd  in  het CVV:  ge‐
meenten  kunnen  het  opdrachtgeverschap  overdragen  aan  de  provincie,  en  zonder Wvg‐
vervoer is de vervoervraag zo klein dat het voor de provincie lastig is om een voor de ver‐
voerders aantrekkelijk CVV‐systeem aan  te bieden. Per 1  januari 2007  is de Wvg overigens 
opgegaan in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
 
De OV‐taxi rijdt  in geheel Noord‐Holland Noord, met uitzondering van Texel. De gemeen‐
ten in de kop van Noord‐Holland Noord hebben zich niet aangesloten bij het CVV voor hun 
Wvg‐vervoer. Tot 2004 hadden deze gemeenten een eigen gesloten collectief vervoersysteem. 
Sinds het wegvallen van dit systeem maken veel Wvg‐geïndiceerden in de kop van Noord‐
Holland Noord gebruik van de OV‐taxi, waarbij de provincie per gereden rit een exploitatie‐
bijdrage aan de vervoerder betaalt. 
 
De belangrijkste gegevens voor het CVV in Noord‐Holland Noord zijn: 
 
  2003 2004 2005 
   
Exploitatiebijdragen (gemeenten en 
provincie) in euro  7.600.000 8.100.000 
Aantal reizigers  417.300 515.000 533.300 
Aantal ritten  471.600 
Percentage ritten op tijd  89 
Aantal klachten  2.972 
Aantal pashouders  
(WVG‐geïndicieerden)  12.797 13.642 
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Indien mogelijk worden meerdere reizigers vervoerd in één rit: het voertuig maakt dan een 
omweg om een andere reiziger mee te kunnen nemen. Dit verklaart het verschil tussen het 
aantal  vervoerde  reizigers  en  het  aantal  ritten.  Zoals  uit  bovenstaande  tabel  blijkt,  is  dit 
slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk: de combinatiegraad (het gemiddelde aantal 
reizigers per rit) is 1,1 (Provincie Noord‐Holland, 2006). 
 
Zowel het openbaar vervoer als het CVV in Noord‐Holland Noord zijn reeds aanbesteed. In 
het algemeen geldt dat een eerste aanbesteding een aanbestedingswinst van ongeveer 20% 
oplevert. Onzeker is of bij de tweede aanbesteding een extra aanbestedingswinst te realiseren 
is. Het contract voor het CVV in Noord‐Holland Noord is reeds tweemaal aanbesteed. Bij de 
tweede aanbesteding was de prijs vrijwel gelijk aan de prijs in het eerste contract. 
 
 
3.8  Het beleidskader 
 
De komende aanbesteding van het collectief personenvervoer Noord‐Holland Noord vindt 
plaats  binnen  de  beleidskaders  die  zijn  reeds  zijn  vastgesteld  door  de  provincie Noord‐
Holland. Deze beleidskaders zijn verwoord in het Verkeer‐ en Vervoerplan Noord‐Holland, 
het Provinciaal Verkeer‐ en Vervoerplan en de OV‐visie van de provincie. 
 
Verkeer‐ en Vervoerplan Noord‐Holland 
Het Verkeer‐ en Vervoerplan Noord‐Holland (VVPNH) is in 2003 vastgesteld door Gedepu‐
teerde Staten. In het VVPNH constateren Gedeputeerde Staten dat de behoefte aan mobiliteit 
blijft stijgen. Dat leidt tot problemen: congestie van het wegverkeer en capaciteitsproblemen 
in het openbaar vervoer, met name in het zuidelijk deel van de provincie.  Dat leidt tot pro‐
blemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.  
Uitgangspunt voor GS is dat burgers een vrije keuze in mobiliteit hebben. Daarom stellen GS 
in het VVPNH dat zij de vervoergroei willen accommoderen, maar daarbij wel oog willen 
hebben  voor  de  omgeving. De  overheid  treedt  niet  bevoogdend, maar  faciliterend  op  en 
‘schept de  juiste condities op basis waarvan de  individuele gebruiker een goede afweging 
kan maken bij de keuze voor een bepaalde vorm van mobiliteit’. Wat betreft het openbaar 
vervoer stelt het VVPNH dat de provincie maatwerk moet leveren: “Het openbaar vervoer‐
beleid van de provincie  richt zich op het  leveren van maatwerk afgestemd op de vervoer‐
vraag en het gebied. Daar waar sprake is van zware vervoersstromen van, naar en tussen de 
economische en voorzieningencentra, kiest de provincie ervoor om (hoogwaardig) openbaar 
vervoer  in  te  zetten:  snelle,  frequente  en  comfortabele  treinen,  bussen, metro’s  en  trams. 
Hieraan worden  verschillende  vormen  van  vervoer  voor  het  voor‐  en natransport  gekop‐
peld. Waar de vervoersstromen (te) dun zijn in de landelijke gebieden, is collectief vraagaf‐
hankelijk  vervoer  beter  op  zijn plaats. De  auto  blijft daar  het  aangewezen  vervoermiddel 
voor de meeste burgers”. Door het CVV heeft  iedereen een verplaatsingsmogelijkheid, stelt 
het VVPNH (Provincie Noord‐Holland, 2003). 
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Provinciaal Verkeer‐ en Vervoerplan  
Het Provinciaal Verkeer‐ en Vervoerplan (PVVP), waarvan in december 2006 het eerste deel 
is  vastgesteld  door  Gedeputeerde  Staten  van Noord‐Holland,  is  een  actualisatie  van  het 
VVPNH. Aanleiding daarvoor is de vaststelling van de Nota Mobiliteit door het Rijk.  
Het PVVP gaat door op de in het VVPNH ingezette koers: de wens van de reiziger staat cen‐
traal. Daarbij  zet het PVVP  sterk  in op de  realisatie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV),  ‘omdat de overtuiging bestaat dat hiermee veel  te winnen valt’  (Provincie Noord‐
Holland, 2006). Dit HOV  is de  invulling van de RegioNetfilosofie: een stelsel van hoogfre‐
quente en snelle bus‐,  tram‐ en metrolijnen voor regionale verplaatsingen over een afstand 
van 10 tot 40 kilometer.  
 
OV‐visie 
In haar OV‐visie  ‘De kracht van openbaar vervoer’ gaat de provincie  in op de functies van 
het  openbaar  vervoer. Zij  stelt dat  openbaar  vervoer  verplaatsingsmogelijkheden  voor de 
consument biedt en een bijdrage  levert aan de vitaliteit van het stedelijk gebied. Als doel‐
groepen voor het openbaar vervoer onderscheidt ze  inwoners  en bezoekers van  stedelijke 
regio’s, bezoekers van activiteitenconcentraties en personen die geen andere verplaatsings‐
mogelijkheid hebben. Verschillende doelgroepen vragen om een verschillende benadering. 
Daarom pleit de OV‐visie voor  een gedifferentieerde opbouw van het OV‐aanbod met de 
volgende driedeling:  

- een kernnet, een samenhangend OV‐netwerk voor inwoners en bezoekers van stede‐
lijke regio’s; 

- contractdiensten, die concentraties van activiteiten die niet op het kernnet zijn aange‐
sloten, per OV bereikbaar kunnen maken voor bezoekers en werknemers; 

- aanvullende  voorzieningen  voor  personen  die  geen  andere  verplaatsingsmogelijk‐
heid hebben, en voor wie het overig OV niet adequaat is.  

 
Wat betreft de aansturing van het openbaar vervoer hanteert de OV‐visie twee uitgangspun‐
ten. In de eerste plaats dient de focus consequent op de klant, de consument  te liggen. Daar‐
bij dient niet alleen aandacht te zijn voor ‘harde’ productkenmerken zoals routes en dienst‐
regelingen, maar ook voor een service‐ en marketinglaag om de individuele reiziger goed te 
kunnen bedienen.  In de tweede plaats dient voor elke soort OV (kernnet, contractdiensten, 
aanvullende  voorzieningen)  een  ‘passende’  aansturing  te  worden  gerealiseerd.  Voor  het 
kernnet constateert de OV‐visie dat het voor een langdurige periode een stabiel aanbod dient 
te  kennen  en dat het  veel  verschillende  baathebbers dient, waardoor het  ondoenlijk  is de 
kosten exact toe te delen. Ook is er een sterke onderlinge verwevenheid tussen vervoerdien‐
sten en infrastructuur. Daarom worden de volgende componenten voorgesteld: 

- het opstellen van integraal ontwikkelplan voor het kernnet; 
- het op basis van dit integrale ontwikkelplan uitgeven van concessies voor de uitvoe‐

ring van vervoerdiensten, maar zonodig ook afzonderlijk voor andere componenten 
van  het  aanbod,  zoals  haltes,  knooppunten,  verkeersleiding,  aanleg  en  onderhoud 
van infrastructuur; 

- het  creëren van  een  afzonderlijke  service‐  en marketinglaag, die  continu de vinger 
aan de pols houdt omtrent de wensen van potentiële klanten   en als opdracht heeft 
zoveel mogelijk klanten te werven en te behouden; 

- het genereren van zo veel mogelijk opbrengsten.  
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De OV‐visie noemt verschillende argumenten om de service‐ en marketinglaag los te koppe‐
len van de vervoerdiensten en de infrastructuur. Eén daarvan is dat in de beeldvorming van 
de consumenten het kernnet één geheel moet zijn: “Aangezien binnen het kernnet meerdere 
vervoerders actief zullen zijn, lukt dat niet als we de service‐ en marketinglaag koppelen aan 
de uitvoerders van de vervoerdiensten”. 
 
Wat betreft de contractdiensten constateert de provincie dat de aansturing van de vervoer‐
dienst los staat van de infrastructuur. In tegenstelling tot het kernnet kan bij contractdiensten 
de service‐ en marketinglaag  juist uitstekend geïntegreerd worden met de vervoerdiensten. 
In  de  aansturing  van  de  contractdiensten  zou  de  overheid  zich  terughoudend  moeten 
opstellen. De belangrijkste  taak van de overheid  is het opstellen van een aantal spelregels. 
Daarnaast kan de overheid indien gewenst optreden als opdrachtgever/subsidieverlener op 
grond van maatschappelijke baten. 
 
Voor de  aanvullende voorzieningen  stelt de OV‐visie dat de  overheid dient vast  te  tellen 
welk kwaliteitsniveau van voorzieningen gewenst is, en wat een redelijk kostenniveau is als 
weerspiegeling van de maatschappelijke baten: “De creativiteit van de markt zit hem  in de 
minimalisering van kosten. De overheid geeft vervolgens de concessies of contracten uit. De 
oplossing  hoeft  niet  altijd  gezocht  te worden  in  het  bieden  van  vervoervoorzieningen. Er 
bestaat verwevenheid met sociale voorzieningen, zorg, etc. De specifieke behoefte verschilt 
per klant; het matchen van de behoefte met de aangeboden services kan gezien worden als 
een soort ‘makelaarsfunctie’” (Provincie Noord‐Holland, 2006).  
 
 
3.9  De actoren 

 
Een  aantal  actoren  is  betrokken  bij  de  beleidsbepaling  van  de  aanbesteding  in  Noord‐
Holland Noord. In deze paragraaf worden deze actoren benoemd, wordt nagegaan wat hun 
belangen en doelstellingen zijn en wordt  ingegaan op de relatie van de het college van Ge‐
deputeerde Staten van Noord‐Holland  (als bevoegd concessieverlener)  ten opzichte van de 
verschillende actoren.  
 
Provinciale Staten van Noord‐Holland 
Gedeputeerde  Staten  van Noord‐Holland  hebben  de wettelijke  bevoegdheid  voor  het  op‐
drachtgeverschap van het collectief personenvervoer. In de praktijk is echter ook een belang‐
rijke rol weggelegd voor Provinciale Staten. Als volksvertegenwoordigend orgaan zijn Pro‐
vinciale Staten kaderstellend en controlerend voor Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten 
van Noord‐Holland bestaan momenteel uit 83 leden, verdeeld over 12 fracties. De zetelver‐
deling voor de periode 2003 – 2007 is als volgt (www.noord‐holland.nl): 
 
PvdA:  24    D66  5    Fractie Agema  1 
VVD:  20    SP  5    Fractie Prins  1 
CDA:  17    ChristenUnie – SGP  1    Fractie Talens  1 
GroenLinks:  7    Ouderenpartij NV / SHP  1       
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VVD, CDA, GroenLinks en D66 vormen een coalitie. De grootste partij, de PvdA, vormt sa‐
men met de resterende kleine partijen de oppositie. 
 
De voor het collectief personenvervoer relevante delen van de verkiezingsprogramma’s zijn 
weergegeven in bijlage 5. Uit een analyse van de passages die de verschillende politieke par‐
tijen in hun verkiezingsprogramma’s besteden aan het collectief personenvervoer, blijkt dat 
vooral wordt aangegeven waartoe het opdrachtgeverschap moet leiden: bij  instandhouding 
of verbetering van het collectief personenvervoer, het oplossen van bereikbaarheids‐ en leef‐
baarheidsproblemen. Aan de organisatie van het opdrachtgeverschap wordt relatief weinig 
aandacht besteed. Enkele partijen gaan hierop wel in of doen een voorzet hiertoe. Zij bena‐
drukken  in hun verkiezingsprogramma’s vooral de wenselijkheid van afstemming en  inte‐
gratie. De PvdA pleit voor  integratie van openbaar vervoer en CVV. De VVD wil  ‘verbete‐
ring van de coördinatie’. D66 wil verbetering van de aansluiting van spoor op streekbus en 
beltaxi (waarmee zij waarschijnlijk CVV bedoelt) en pleit voor het vinden van creatieve op‐
lossingen. GroenLinks  vraagt  om  afstemming  van  het  openbaar  vervoer  op  de  specifieke 
behoefte in een gebied: “in sommige plaatsen is dat een OV‐taxi of buurtbus, in andere plaat‐
sen een lijnbus of regioliner”. Het CDA wil een provinciaal hoofdlijnennet waarop gemeen‐
telijke buslijnen aansluiten. ChristenUnie‐SGP pleit voor het betrekken van het bedrijfsleven 
bij het investeren in het regionale OV.  
 
Gemeente Alkmaar 
De gemeente Alkmaar  is de grootste gemeente  in Noord‐Holland Noord. Daarnaast heeft 
Alkmaar een bijzondere positie. Tot het eind van de huidige concessie, eind 2008, is Alkmaar 
medeopdrachtgever  voor  het  openbaar  vervoer. Oorspronkelijk waren  grotere  steden  als 
Alkmaar, Hilversum  en Haarlem  als  voormalige VOC‐gemeenten  ook  concessieverleners. 
Door een wijziging van de Wp2000 hebben de 19 VOC‐gemeenten per 1  januari 2004 hun 
status als opdrachtgever verloren. Alkmaar heeft al aangegeven ook na 2008 een rol te willen 
houden  als  (gedelegeerd)  opdrachtgever  voor  het  stadsvervoer Alkmaar  (Gemeente Alk‐
maar,  2006,  briefnummer  2898). Als  centrumgemeente  heeft Alkmaar  enerzijds  belang  bij 
goed collectief vervoer ter verbetering van de ontsluiting en bereikbaarheid. Dit belang valt 
uiteen te rafelen in tal van aspecten, zoals een belang bij een hoge kwantiteit openbaar ver‐
voer, belang bij kwaliteitsvoorzieningen (met name verbetering toegankelijkheid) en belang 
bij een lijnennet dat gebruik maakt van daarvoor geschikte wegen. Anderzijds heeft Alkmaar 
ook belang bij beperking van de negatieve effecten van het openbaar vervoer, die met name 
bestaan uit de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast van de bussen. 
 
Overige gemeenten in Noord‐Holland Noord 
Er is een zekere mate van wederzijds afhankelijkheid tussen de provincie als opdrachtgever 
en de gemeenten. De provincie bepaalt op welke wijze de aanbesteding wordt vormgegeven 
en welke eisen aan het vervoer worden gesteld. De gemeenten moeten echter zorgen dat de 
nodige infrastructuur beschikbaar is: geschikte wegen en haltes. Door wegen al dan niet be‐
schikbaar te stellen voor openbaar vervoer kunnen gemeenten invloed uitoefenen op de mo‐
gelijkheden die de provincie en de vervoerder hebben. Hetzelfde geldt voor de medewerking 
aan realisatie van eventuele nieuwe haltes of instandhouding van bestaande haltes.  
Gemeenten worden geacht te spreken namens hun inwoners. Bovendien kennen zij over het 
algemeen de lokale behoeften goed.  
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In november en december 2006 heeft de provincie Noord‐Holland  ter voorbereiding op de 
aanbesteding van het collectief personenvervoer gesprekken gevoerd met alle gemeenten in 
Noord‐Holland Noord. Uit deze gesprekken blijkt dat gemeenten vooral inzetten op het be‐
houd van het huidige openbaar vervoer.  
 
Consumentenorganisaties 
In de Wp2000 wordt een speciale rol toebedacht aan de consumentenorganisaties (zie para‐
graaf 3.3). Zij hebben een advies‐ en overlegrecht. De wijze waarop de consumentenorgani‐
saties zijn georganiseerd, verschilt per concessieverlener. In sommige regio’s vormen de ge‐
zamenlijke  consumentenorganisaties  één  orgaan,  dat  namens  de  verschillende  consumen‐
tenorganisaties advies uitbrengt. In Noord‐Holland is er  voor elk concessiegebied een com‐
missie consumentenorganisaties. Deze commissie staat onder voorzitterschap van een amb‐
tenaar van de provincie. Bij aanbestedingen en gedurende de  looptijd van concessies bren‐
gen de leden van de commissie ieder een advies uit. De provincie krijgt dus niet één advies 
namens de gehele commissie, maar krijgt verschillende, soms tegenstrijdige adviezen van de 
verschillende leden. 
 
De strijdigheid  in de adviezen  is grotendeels verklaarbaar wanneer rekening wordt gehou‐
den met de achtergrond van de verschillende  leden. De Commissie Consumentenorganisa‐
ties Openbaar Vervoer Noord‐Holland Noord bestaat uit vertegenwoordigers van reiziger‐
vereniging ROVER, de Samenwerkende Bond voor Ouderen, het Regionaal Beraad Gehandi‐
capten, het Regionaal Patiënten‐ en Consumentenplatform, FNV Regiowerk Noord‐Holland 
en  de  Kamer  van  Koophandel Noord‐west‐Holland. Deze  samenstelling  is  historisch  be‐
paald. De Commissie is geen representatieve afspiegeling van de gebruikers. In de Commis‐
sie zijn vertegenwoordigers van ouderen‐ en gehandicaptenorganisaties oververtegenwoor‐
digd, terwijl  jongeren (ongeveer 50% van alle gebruikers, zie paragraaf 3.7) niet in de Com‐
missie vertegenwoordigd zijn. 
 
In het algemeen hechten de consumentenorganisaties sterk aan het in stand houden van het 
huidige voorzieningenniveau: wijzigingen, met name het schrappen van lijnen en ritten, lei‐
den  tot protest van de  consumentenorganisaties. Vanzelfsprekend komen van de verschil‐
lende  leden van de Commissie Consumentenorganisaties vooral op voor hun eigen achter‐
ban: de ouderen, de gehandicapten of (met name) de forenzen.  
 
Hieronder zijn de verschillende partijen, hun belangen en hun positie ten opzichte van Ge‐
deputeerde Staten weergegeven: 
 
Actor:  Standpunt wat betreft collectief perso‐

nenvervoer in Noord‐Holland Noord 
Relatie ten opzichte van Gedepu‐
teerde Staten 

Rijk   ‐ Verhogen gebruik openbaar vervoer 
‐ Verbeteren kostendekkingsgraad 

Wetgever, verstrekt financiële midde‐
len (in BDU). 

Vervoerbedrijven:  ‐ Winstoptimalisatie en continuïteit  (Potentiële) opdrachtnemers 
Provinciale Staten 
(PS‐commissie): 

‐ In stand houden huidige voorzienin‐
genniveau 
‐ Verbeteren van openbaar vervoer 

Volksvertegenwoordigend orgaan. 
Formeel geen opdrachtgever, wel 
controlerend orgaan voor Gedepu‐
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‐ Oplossen bereikbaarheids‐ en leefbaar‐
heidsproblemen 
‐ Afstemming en integratie van ver‐
voerwijzen 

teerde Staten. Wil invloed hebben op 
wijze van aanbesteding vanwege poli‐
tieke gevoeligheid. 

Gemeenten in 
Noord‐Holland 
Noord: 

‐ In stand houden huidige voorzienin‐
genniveau 
‐ Medezeggenschap (Alkmaar) 

‐ Vertegenwoordigers van inwoners. 
‐ Wegbeheerders van lokale wegen 
 

Consumentenor‐
ganisaties: 

‐ In stand houden huidige voorzienin‐
genniveau 

Hebben op grond van Wp2000 een 
adviesrecht. 

 
Opvallend is dat een groot aantal partijen vooral de nadruk legt op het in stand houden van 
het huidige voorzieningenniveau. Dat kan  conflicten opleveren met andere doelstellingen, 
zoals het faciliteren van de vervoervraag of het realiseren van een vervoergroei. Immers, niet 
zeker is of het product optimaal inspeelt op de wensen van de gebruikers: een ander lijnen‐
net  levert wellicht meer  reizigers op. Probleem daarbij  is echter dat elke wijziging van het 
lijnennet op korte termijn leidt tot protesten en verlies aan reizigers door het schrappen van 
ritten of  lijnen,  terwijl nieuwe verbindingen pas geleidelijk nieuwe reizigers zullen opleve‐
ren. Dat levert niet alleen politieke spanningen op, maar ook een tegenstelling tussen korte‐
termijn‐ en langetermijnbelangen. 
 
 

Samengevat: 
- De wet‐ en regelgeving geeft veel ruimte aan overheden om te kiezen voor een eigen aanbe‐

stedingssystematiek. De bedoeling van de wetgever is echter dat overvoerbedrijven maximale 
ondernemingsvrijheid krijgen;; 

- De vervoerder heeft  twee belangrijke  inkomstenbronnen: de kaartverkoop en de exploitatie‐
bijdrage van de opdrachtgever. Alternatief  is dat de opdrachtgever opbrengstverantwoorde‐
lijk wordt; 

- De vervoermarkt wordt gedomineerd door enkele grote bedrijven. Tot nu toe is onvoldoende 
aangetoond dat aanbesteden van kleine concessies leidt tot betere aanbiedingen; 

- Noord‐Holland  Noord  is  een  landelijk  gebied,  met  enkele  stedelijke  kernen:  Alkmaar  en 
Heerhugowaard, Den Helder en Hoorn; 

- Het OV‐aandeel in Noord‐Holland Noord is gering, ongeveer 2%, wat overeenkomt met het 
gemiddelde  voor  landelijke  gebieden  in Nederland.  In  ongeveer  de  helft  van  de  gevallen 
wordt het openbaar vervoer op het platteland gebruikt voor het volgen van onderwijs; 

- In haar beleidskader stelt de provincie dat zij burgers een vrije keus in mobiliteit wil bieden. 
Verschillende doelgroepen vragen om een verschillende benadering. De pro‐vincie maakt on‐
derscheid tussen een kernnet (stamlijnen, conform de Regionetfiloso‐fie), contractdiensten en 
aanvullende voorzieningen; 

- De  bij  het  openbaar  vervoer  betrokken  partijen  in  Noord‐Holland  (gemeenten,  con‐
sumentenorganisaties en de PS‐commissie) hechten veel belang aan goed openbaar vervoer. 
Veel aandacht wordt besteed aan het behoud van de sociale functie van het openbaar vervoer. 
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4  Ervaringen met verschillende aanbestedingsvormen 
 
4.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende aanbestedingsvormen besproken. De  in de  inlei‐
ding genoemde dilemma’s en keuzemogelijkheden worden besproken  in paragraaf 2. Ver‐
volgens  zijn  de  verschillende  dilemma’s  en  keuzemogelijkheden  in  paragraaf  3  gecombi‐
neerd tot een aantal theoretisch mogelijke aanbestedingsvormen en is onderzocht in hoever‐
re de  theoretische modellen  in de praktijk  reeds  zijn  toegepast. Paragraaf  4 bevat  een be‐
schrijving van de ervaringen die zijn opgedaan met de aanbestedingen die overeen komen 
met de theoretische modellen. Tenslotte bevat de vijfde paragraaf een analyse van deze aan‐
bestedingen. 
 
4.2  Dilemma’s en keuzemogelijkheden 
 
1. De rol van de provincie als opdrachtgever 
Binnen de juridische kaders van de Wp2000 en het Bao kan de provincie zelf kiezen voor de 
rol die zij als opdrachtgever wil vervullen. Zij kan zelf alles voorschrijven of ze kan ervoor 
kiezen om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de vervoerder.  
 
Als de provincie een vervoerder minimale vrijheid geeft, betekent dit dat zij zelf alles voor‐
schrijft. De aanbesteding vindt dan feitelijk op prijs plaats: de vervoerder die de laagste ex‐
ploitatiebijdrage nodig heeft voor het pakket dat de provincie aanbesteedt, wint de concessie 
of het contract. Een variant is dat gunning plaatsvindt op de kwantiteit (het aantal dienstre‐
gelingsuren) dat een vervoer aanbiedt voor een bepaalde exploitatiebijdrage van de provin‐
cie. Wanneer de provincie kiest voor dit aanbestedingsmodel, zal zij vooraf een groot pakket 
eisen moeten formuleren. Ze zal daarvoor de nodige kennis in huis moeten hebben. Tijdens 
de uitvoering zal zij moeten controleren of de vervoerder alle eisen uitvoert en zonodig boe‐
tes moeten uitdelen wanneer de vervoerder zich niet houdt aan de gestelde eisen.  
 
Wanneer de provincie de vervoerder de ruimte geeft, formuleert zij vooraf de kaders en geeft 
ze de vervoerder de ontwikkelvrijheid. De aanbesteding vindt plaats op de hoeveelheid ver‐
voer en de kwaliteit die de vervoerder belooft  te  leveren. Daarbij kan de vervoerder door 
middel van een bonus‐malusregeling worden afgerekend op de prestaties die in de praktijk 
worden gerealiseerd.  In dit model kan een opdrachtgever volstaan met het benoemen van 
goede prestatie‐indicatoren en de monitoring daarop; zij hoeft zich niet  tot  in detail  te be‐
moeien met de wijze waarop de vervoerder het vervoer verzorgt.  
 
Adviesbureau Inno‐V geeft in haar rapport ‘Handreiking besteks‐ en concessievoorwaarden’ 
(2006) aan dat het niet zo  is dat één van de modellen beter  is dan de andere. De aanbeste‐
dingsresultaten  tot nu  toe  lijken dat  te bevestigen: van beide sturingsmodellen zijn succes‐
volle voorbeelden bekend, waarbij na aanbesteding meer kwaliteit én kwantiteit werd ver‐
kregen. Wel wijst Inno‐V op het belang van een  logische,  integrale samenhang van de ver‐
schillende  sturingsmechanismen. Wanneer  de  vervoerder  veel  vrijheid  krijgt, maar  goede 
borging van de beleidsdoelen in aanbesteding en beheer ontbreken, verliest de opdrachtge‐
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ver de mogelijkheid voldoende invloed uit te oefenen om haar doelen te realiseren. Wanneer 
de vervoerder weinig vrijheid krijgt, maar de overheid ook weinig vooraf voorschrijft, ont‐
staat een vervoerproduct met (te) lage kwaliteit (Inno‐V, 2006). Vanuit dit oogpunt licht het 
voor de hand om bij het eerste aanbestedingsmodel (minimale vrijheid voor vervoerder) de 
opbrengstverantwoordelijkheid bij de overheid neer te leggen: deze bepaalt de productie die 
de vervoerder moet  leveren en  is dus degene die  invloed kan uitoefenen op de hoogte van 
deze reizigersopbrengsten. Wanneer de vervoerder veel vrijheid krijgt, is het vooral van be‐
lang om prestatie‐indicatoren  te benoemen die de vervoerder daadwerkelijk kan beïnvloe‐
den.  
 
Merk op dat het niet zo is dat de provincie een keus moet maken uit deze twee extreme mo‐
dellen. In de praktijk is er een groot scala van tussenvormen. De eerdere aanbestedingen van 
het collectief personenvervoer in Noord‐Holland zijn tussenvormen. 
 
2. De omvang van de aan te besteden percelen 
Zoals de provincie een grote mate van vrijheid heeft wat betreft het  sturingsmodel dat zij 
hanteert, zo kan ze zelf ook de omvang van de aan te besteden opdracht bepalen. De Wp2000 
stelt geen eisen aan de minimale of maximale omvang van de aan te besteden percelen. Wel 
stelt  de Wp2000  eisen  die  gelden  voor  de  aanbesteding  van  elke  concessie,  ongeacht  de 
grootte ervan.  
 
In december 2008 eindigen de concessie voor het stads‐ en streekvervoer in Noord‐Holland 
Noord. Al het stads‐ en streekvervoer is nu in één perceel aanbesteed. Dat is daarmee ook de 
maximale grootte van het aan  te besteden vervoer: vanwege  langere  looptijden van andere 
concessies  is combinatie van de aanbesteding van de concessie Noord‐Holland Noord met 
andere concessies niet mogelijk. 
 
De minimale omvang van een concessie is een enkele rit. Theoretisch zou de provincie voor 
elke rit dus een aparte concessie kunnen verlenen. Voor elke concessie moet echter een apar‐
te aanbestedingsprocedure worden doorlopen en elke concessie moet apart worden gemoni‐
tored en verantwoord. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor elke concessie advies moet wor‐
den gevraagd bij consumentenorganisaties en dat voor elke concessie moet worden voorzien 
in een geschillencommissie (zie bijlage 2). De transactiekosten zijn afhankelijk van het aantal 
concessies en aanbestedingen: bij kleinere percelen zijn de transactiekosten hoger dan wan‐
neer het gehele vervoer in één concessie wordt aanbesteed. 
 
Wanneer gekozen wordt voor kleinere concessies, zijn er twee varianten mogelijk. In de eer‐
ste plaats kan de provincie een groot geografisch gebied ‘knippen’ in meerdere kleinere geo‐
grafische concessies. De omvang van de aan te besteden concessie verandert daarmee, maar 
de aard van de aanbesteding blijft gelijk. De vraag of kleinere geografische modellen wense‐
lijk  zijn,  zal  vooral moeten worden  beantwoord met  vervoerkundige  en markttechnische 
argumenten. Van Ham en Van Amerongen (2006) geven aan dat er geen consensus  is over 
het antwoord op de vraag wat de ideale concessiegrootte is. Enerzijds zal een grotere conces‐
sie  kunnen  leiden  tot  efficiencyvoordelen. Anderzijds  beperkt  het  de mogelijkheden  voor 
kleinere bedrijven om in te schrijven. Ook Inno‐V (2006) geeft niet aan wat een optimale con‐
cessiegrootte is.  
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De tweede mogelijkheid is dat de provincie kiest voor separate aanbesteding van een buslijn 
of een verzameling van buslijnen. Een voorbeeld daarvan is de Zuidtangent tussen Haarlem 
en Vijfhuizen, die door de provincie  als  aparte  concessie wordt  aanbesteed.  In dat  laatste 
geval zal de keuze voor een lijnsgewijze aanbesteding consequenties hebben voor het te han‐
teren sturingsmodel. De provincie dient dan namelijk zelf  in grote mate  invulling  te geven 
aan het lijnennet en de dienstregeling. Zij kiest daarmee automatisch voor een sturingsmodel 
waarbij de vervoerder minder vrijheid krijgt en de provincie als opdrachtgever de wijze van 
uitvoering bepaalt. 
 
Wanneer  in dit  rapport het dilemma  ‘één of meerdere concessies’ wordt besproken, wordt 
bedoeld het dilemma van één concessiehouder  in een geografisch gebied of meerdere con‐
cessiehouders in één geografisch gebied. 
 
Hierboven is steeds gesproken over ‘concessies’, dus over het stads‐ en streekvervoer. Voor 
het CVV  is minder aan productdifferentiatie: het CVV  is  juist bedoeld als een uniforme ba‐
sisvoorziening  voor de  gehele  regio. Door de  contractrelatie  tussen  opdrachtgever  en  op‐
drachtnemer van het CVV (in tegenstelling tot de concessiesystematiek bij het openbaar ver‐
voer) is het bij CVV wel mogelijk om in één gebied meerdere vervoerders te laten rijden. De 
kracht van CVV is echter dat combinatie van verschillende ritten leidt tot efficiencywinsten 
en kostenbesparingen. Door meerdere contracthouders in één gebied wordt dit bemoeilijkt. 
 
3. De inhoud van de aan te besteden percelen 
Het collectief personenvervoer  in Noord‐Holland Noord dat  in opdracht van de provincie 
wordt verzorgd, bestaat uit openbaar vervoer en CVV. Tot nu toe heeft de provincie de uit‐
voering van het openbaar vervoer altijd gescheiden van het CVV. De provincie kan er echter 
ook voor kiezen om beide gezamenlijk aan te besteden. In dat geval wint één vervoerder de 
aanbesteding: deze  is  zowel  verantwoordelijk  voor de  exploitatie  van het OV  als van het 
CVV. 
 
Dit dilemma is enigszins vergelijkbaar met het vorige dilemma: grote of kleinere concessies. 
Er is echter een groter verschil in het karakter van openbaar vervoer en CVV dan tussen de 
verschillende vormen van openbaar vervoer: er zijn wezenlijke verschillen in producteigen‐
schappen en tarieven. Het CVV is vraagafhankelijk, moet op afroep besteld worden en rijdt 
van deur  tot deur. Het  openbaar  vervoer  rijdt  volgens dienstregeling  op  vooraf  bepaalde 
tijden en routes. De  tarieven voor het CVV zijn ook hoger dan voor het openbaar vervoer, 
hoewel een grote groep gebruikers van het CVV (met WVG‐indicatie) voor een gereduceerd 
tarief reist. 
 
 
4.3  Mogelijke aanbestedingsvormen 
 
Op basis van bovenstaande dilemma’s is een aantal theoretische aanbestedingsmodellen ge‐
formuleerd. Drie dilemma’s, elk met twee (extreme) keuzemogelijkheden, leidt tot een acht‐
tal theoretisch mogelijke aanbestedingsmodellen: 
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  Detailinvulling of vrijheid 
voor vervoerder? 

Eén concessie voor OV of 
meerdere busconcessies? 

CVV en OV apart of geïn‐
tegreerd? 

1  Detail  Eén concessie  CVV en OV apart 
2  Detail   Eén concessie  CVV en OV geïntegreerd 
3  Detail   Meerdere busconcessies  CVV en OV apart 
4  Detail  Meerdere busconcessies  CVV en OV geïntegreerd 
5  Vrijheid  Eén concessie  CVV en OV apart 
6  Vrijheid   Eén concessie  CVV en OV geïntegreerd 
7  Vrijheid  Meerdere busconcessies  CVV en OV apart 
8  Vrijheid  Meerdere busconcessies  CVV en OV geïntegreerd 
 
Merk daarbij het volgende op: 
- In het tweede dilemma (één concessie voor OV of meerdere busconcessies) betreft het de 

vraag of meerdere concessies in één geografisch gebied wenselijk zijn. Het gaat dus niet 
om  het  knippen  van  de  huidige  concessie Noord‐Holland Noord  in  bijvoorbeeld  een 
noordelijk en een zuidelijk deel; 

- Het eerste en zesde aanbestedingsmodel zijn uitersten, de tussenliggende modellen kun‐
nen in zekere zin worden beschouwd als tussenvarianten; 

- De modellen  7  en  8  zijn  intern  inconsistent.  Immers,  voor het uitgeven  van meerdere 
busconcessies  in één geografisch gebied  is een heldere beschrijving van het onderwerp 
van de concessie van belang. Dat moet gebeuren door bijvoorbeeld de route van buslij‐
nen en de aard van het vervoer nauwkeurig te beschrijven. Gebeurt dit niet, dan zal er al 
snel een ongewenste concurrentie tussen verschillende concessies optreden. Zo’n nauw‐
keurige beschrijving is strijdig met het geven van vrijheid aan de vervoerder. De model‐
len 7  en 8 zijn daarom  in de praktijk onmogelijk  te  realiseren  en worden daarom niet 
meegenomen in het verdere onderzoek; 

- De provincie Noord‐Holland hoeft niet hoeft te kiezen voor één van de bovengenoemde 
extreme keuzemogelijkheden, er zijn ook verschillende varianten mogelijk. Deze komen 
aan  de  orde  in  hoofdstuk  6, waarin  nader wordt  ingegaan  op  de mogelijkheden  oor 
Noord‐Holland Noord en waarin een drietal alternatieven wordt opgesteld. 

 
De bovengenoemde modellen zijn opgesteld naar aanleiding van de dilemma’s zoals deze in 
de  inleiding  zijn  genoemd. Naast  deze modellen  is  een  groot  scala  aan  andere  aanbeste‐
dingsvormen mogelijk. MuConsult en Van Doorne  (2006) hebben  in samenwerking met de 
provincie Gelderland  een  aantal  alternatieve modellen  opgesteld. Zij  noemen daarbij drie 
mogelijke innovatieve aanbestedingsvormen: 
- De alliantieconcessie: opdrachtgever en opdrachtnemer ontwikkelen na gunning samen 

het product, delen financiële risico’s en winsten; 
- Integratie RO en OV: één partij of combinatie van partijen  is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van een gebied én de bijbehorende OV‐ontsluiting; 
- Ondernemersconcessie: de vervoerder krijgt maximale ondernemingsvrijheid.  
Zij constateren echter  tegelijkertijd dat de eerste  twee vormen  in de praktijk moeilijk reali‐
seerbaar zijn. De derde vorm heeft sterke overeenkomsten met de bovengenoemde theoreti‐
sche modellen 5 en 6. 
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Overeenkomstige aanbestedingen 
De verschillende opdrachtgevers voor het collectief personenvervoer  in Nederland hebben 
de laatste  jaren gekozen voor verschillende aanbestedingsvormen. Daarbij zijn aanbestedin‐
gen te destilleren die sterke overeenkomsten vertonen met de hierboven geformuleerde the‐
oretische aanbestedingsvormen. 
 
  Detailinvulling of vrijheid voor vervoerder?  Toegepast in (beginjaar) 
1  Detail, één concessie, CVV en OV apart  Noord‐Brabant (2006) 

Groningen, Groningen, Drenthe (2004) 
2  Detail, één concessie,  CVV en OV geïntegreerd  Noord‐ en Zuidwest Fryslân (2006) 
3  Detail, meerdere concessies, CVV en OV apart  Lijn 315 Lelystad ‐ Groningen (2004) 
4  Detail, meerdere concessies,  CVV en OV geïntegreerd  ‐ 
5  Vrijheid, één concessie, CVV en OV apart  Rijn‐ / Bollenstreek (2005) 
6  Vrijheid, één concessie, CVV en OV geïntegreerd  Limburg (2006) 
 
Er zijn tot nu toe geen aanbestedingen in Nederland waarbij meerdere concessies in één geo‐
grafisch gebied zijn aanbesteed en waarbij CVV en OV geïntegreerd zijn.  
 
 
4.4  Beschrijving van aanbestedingen 
 
Model 1: Noord‐Brabant 
 

Introductie  Model 1 (detail, één concessie, CVV en OV apart) is in de meest zuivere vorm 
onlangs toegepast in Noord‐Brabant.  
De provincie Noord‐Brabant heeft het vervoer in Brabant twee maal aanbe‐
steed. De rechter verplichtte de provincie om de eerste  aanbestedingsproce‐
dure, in 2005, overnieuw te doen vanwege een gebrek aan transparantie voor 
inschrijvers.  

Beschrijving  
concessie 

De aanbesteding betrof twee percelen: West‐ en Midden‐Brabant en Oost‐
Brabant. Beide percelen bevatten diverse vormen van busvervoer, zoals lokaal 
vervoer, regionaal vervoer, interregionaal vervoer en oproepafhankelijk ver‐
voer (belbus). 

Omvang van de 
concessie 

Totale omzet in beide gebieden is ongeveer 60 respectievelijk 20 miljoen euro 
per jaar. De precieze omvang is onbekend, omdat door de gekozen aanbeste‐
dingsvorm de uiteindelijk geoffreerde prijs bedrijfsvertrouwelijk is. 
In de eerste aanbestedingsprocedure had de provincie gekozen voor vijf per‐
celen. De gedachte was dat daardoor meer concurrentie zou ontstaan omdat 
de percelen ook voor kleinere vervoerbedrijven of consortia aantrekkelijk 
zouden zijn. Ondanks dat sprake was van een kostencontract (waarbij de ver‐
voerder niet verantwoordelijk is voor de reizigersopbrengsten, wat met name 
voor kleinere bedrijven risicovol kan zijn), constateerde de provincie Noord‐
Brabant dat de wens van meer concurrentie niet was vervuld. Ook vanwege 
het voorkomen van afstemmingsproblemen en het realiseren van schaalvoor‐
delen heeft zij daarom in de tweede aanbestedingsprocedure gekozen voor 
het aanbesteden van twee grote percelen. 
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Motivatie keuze 
aanbestedingsvorm 

De provincie Noord‐Brabant had de ervaring dat de vervoerder zijn ontwik‐
keltaak niet goed oppakte. De vervoerder toonde weinig initiatief en wees 
vooral op de afhankelijkheid van anderen partijen. Als reactie daarop heeft de 
provincie deze taak weggehaald bij de vervoerder, deels in eigen beheer uit‐
gevoerd en deels bij een derde, externe partij gelegd.  

Belangrijkste  
kenmerken  
aanbesteding 

Op basis van beschikbare informatie over het huidige reisgedrag van reizigers 
is het lijnennet geoptimaliseerd in een exploitatieplan. Bij de aanbesteding 
was dit exploitatieplan leidend voor de inschrijvende vervoerders. Op basis 
van het exploitatieplan konden zij zelf een dienstregeling opstellen, maar de 
vrijheid daarbij was beperkt. Niet alleen het lijnennet en grote delen van de 
dienstregeling, maar ook tal van kwaliteitsaspecten waren door de provincie 
voorgeschreven. 

Belangrijkste  
gunningscriteria 

De provincie Noord‐Brabant heeft de prijs (en een correctiefactor voor de prijs 
bij meer‐ en minderwerk) voor 100% bepalend laten zijn voor de gunning. 
In de eerste aanbestedingsprocedure woog de prijs voor 85% mee bij de be‐
oordeling van de offerte. De resterende 15% van de punten konden vervoer‐
ders verdienen door nog meer kwaliteit aan te bieden. Na afloop van de eerste 
procedure constateerde de provincie dat het onderscheidend vermogen van 
de inschrijving op het kwaliteitsonderdeel beperkt was. Dat was voor haar 
aanleiding om bij de tweede aanbestedingsprocedure alle kwaliteitsaspecten 
voor te schrijven en nog uitsluitend te gunnen op prijs. 

Verantwoorde‐
lijkheden opdracht‐
gever en vervoerder 

Door de gekozen methodiek bevatten de aanbestedingsdocumenten tal van 
eisen: de provincie heeft alles voorgeschreven en de rol van de vervoerder 
wordt gereduceerd tot ‘kilometerboer’. De vervoerder heeft daardoor weinig 
invloed op de opbrengsten uit kaartverkoop. Daarom heeft de provincie zich‐
zelf verantwoordelijk gesteld voor deze reizigersopbrengsten. De provincie 
krijgt dus de opbrengsten uit de kaartverkoop, de vervoerder krijgt een ex‐
ploitatiebijdrage waarbij geen rekening wordt gehouden met de kaartver‐
koopopbrengsten (een zogenaamde brutoprijs).  
De vervoerder is verplicht om tijdens de uitvoering van de concessie tal van 
zaken bij te houden en hierover te rapporteren aan de provincie.  

Opbrengstver‐
antwoordelijkheid 

De provincie is opbrengstverantwoordelijk, de vervoerder krijgt een vast be‐
drag per gereden dienstregelingsuur. 

Minimale eisen en 
ontwikkelvrijheid 
voor vervoerder 

De vervoerder heeft geen ontwikkelvrijheid en dient conform eisen het ver‐
voer uit te voeren. In dit model is dus geen sprake van ‘minimum eisen’. 

Controle en toezicht 
tijdens uitvoering 
concessie 

Door middel van boetes, bonussen en malussen prikkelt de provincie de ver‐
voerder om een optimale prestatie te leveren. Zo wil de provincie bereiken dat 
de vervoerder, ondanks het ontbreken van de prikkel van opbrengstverant‐
woordelijkheid, zich inspant om aan de wensen van de reizigers te voldoen. 

Juridische  
Robuustheid 

De Wp2000 staat dit aanbestedingsmodel toe, hoewel het strijdig is met de 
geest van de wet. De wet is namelijk juist beoogd om de vervoerder meer 
ontwikkelvrijheid te geven. 

Resultaten  
aanbesteding 

Ook de tweede aanbestedingsprocedure kende een roerig verloop, omdat de 
winnende vervoerder (Connexxion) zich later terugtrok vanwege een ‘kenne‐
lijke verschrijving’ in de offerte. De concessies zijn uiteindelijk gegund aan de 
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nummers 2 van de beide percelen, Veolia en Arriva. De uiteindelijk geoffreer‐
de prijs is bedrijfsvertrouwelijk. Op grond van berichten in de media is de 
indruk dat de aanbesteding heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering tegen 
een significant lagere prijs per DRU. 

Ervaringen tijdens 
uitvoering concessie 

Ingangsdatum van de aanbestede concessie is 10 december 2006, zodat er nog 
geen informatie is over het functioneren in de praktijk. 

Overig /  
bijzonderheden 

De provincie Noord‐Brabant heeft vooraf de kleurstelling van materieel, hal‐
teplaatsen en servicepunten vastgelegd.  

 
Model 1: Groningen, Groningen, Drenthe 
 

Introductie  De gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe hebben in 
2003 een grote concessie gezamenlijk aanbesteed. In december 2003 hebben de 
opdrachtgevers de concessie gegund aan Arriva. Ingangsdatum van de con‐
cessie was 1 juni 2004, met een concessieduur van 3,5 jaar. Inmiddels is de 
concessie voor 1,5 jaar verlengd. 

Beschrijving  
concessie 

Onderwerp van deze aanbesteding was al het busvervoer in de stad Gronin‐
gen (die als VOC‐gemeente toen nog bevoegd OV‐autoriteit was), al het bus‐
vervoer in de provincie Groningen en het noordelijke deel van het busvervoer 
in de provincie Drenthe. Aanleiding voor de keuze van een gezamenlijke aan‐
besteding was de constatering dat vrijwel al het vervoer was georiënteerd op 
de stad Groningen, dat er sprake was van een samenhangend netwerk en dat 
het aanbrengen van een scheiding zou leiden tot vervoerkundige problemen, 
met name extra overstappen voor reizigers. 

Omvang van de 
concessie 

De totale omzet in het GGD‐gebied is ongeveer 70 miljoen euro per jaar. 
Toentertijd was dit de grootste aanbestede concessie. De opdrachtgevers kre‐
gen van vervoerders signalen dat dit gebied te groot zou zijn: bij de aanbeste‐
ding van een grote concessie zijn ook de (financiële) risico’s groot, met name 
voor kleinere vervoerders.  

Motivatie keuze 
aanbestedingsvorm 

De opdrachtgevers hadden de ervaring dat de zittende vervoerder weinig 
ontwikkeltaken uitvoerde. Bovendien was de indruk dat de huidige dienstre‐
geling goed was en was men bevreesd voor kinderziekten wanneer de lijnvoe‐
ring drastisch zou worden herzien. 

Belangrijkste  
kenmerken  
aanbesteding 

Gekozen werd voor een aanbesteding waarbij grotendeels alles vastgelegd 
was: de opdrachtgever bepaalde routes, frequenties en bereikbaarheidsperio‐
den. Op basis daarvan stelde de vervoerder de dienstregeling op.  

Belangrijkste  
gunningscriteria 

Behalve de prijs kon de vervoerder nog een beperkt aantal punten scoren op 
een aantal verbetervoorstellen die hij in zijn offerte kon indienen. 

Verantwoorde‐
lijkheden opdracht‐
gever en vervoerder 

De vervoerder is grotendeels uitvoerder en moet conform de gestelde eisen 
het vervoer verrichten. De opdrachtgever bepaalt de wijze waarop dit open‐
baar vervoer uitgevoerd dient te worden en bepaalt routes, bedieningsperio‐
den en frequenties. 

Opbrengstver‐
antwoordelijkheid 

De opdrachtgevers hebben niet vooraf een keuze gemaakt wat betreft de op‐
brengstverantwoordelijkheid. Zij hebben de inschrijvende vervoerders ge‐
vraagd om in de offerte een voorstel te doen voor de taakstellende opbreng‐
sten (de opbrengsten uit kaartverkoop die de vervoerder moet realiseren). 
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Afhankelijk van het bod van de vervoerder beslisten de opdrachtgevers wie 
opbrengstverantwoordelijk zouden worden: zou een vervoerder hoge taak‐
stellende opbrengsten offreren, dan zou deze vervoerder opbrengstverant‐
woordelijk worden gemaakt en zouden de opdrachtgevers slechts een nettop‐
rijs betalen (een vooraf bepaald bedrag ter compensatie van het verschil tus‐
sen de totale kosten en de opbrengsten uit kaartverkoop). Het aanbod dat de 
winnende vervoerder uiteindelijk deed wat betreft de taakstellende opbreng‐
sten, was dermate laag dat de opdrachtgevers uiteindelijk hebben besloten de 
vervoerder een brutoprijs te betalen en zelf de opbrengstverantwoordelijkheid 
te nemen. 

Minimale eisen en 
ontwikkelvrijheid 
voor vervoerder 

Op basis van de gestelde eisen wordt een dienstregeling opgesteld, maar de 
vrijheid daarbij is zeer gering. 
De vervoerder geeft aan dat het OV‐bureau vooral aandacht heeft voor de 
sociale functie van het openbaar vervoer in landelijk gebied. Gevolg daarvan 
is dat er geen ruimte is voor uitbreidingen in stedelijk gebied, waar sprake is 
van een grote vervoervraag, omdat de beschikbare dienstregelingsuren nodig 
zijn voor de bediening van het platteland, waar veel minder vervoervraag is. 
In zo’n situatie is het lastig om een stijging van de reizigersopbrengsten te 
realiseren, hoewel in dit geval de verantwoordelijkheid daarvoor bij de op‐
drachtgever ligt en de vervoerder hierbij dus geen direct belang heeft. Als 
verklaring hiervoor geeft de vervoerder aan dat de provincies (met vooral 
landelijk gebied) het grootste aandeel in het OV‐bureau hebben. 

Controle en toezicht 
tijdens uitvoering 
concessie 

De opdrachtgevers hebben zelf een OV‐bureau opgericht. Dit OV‐bureau is 
verantwoordelijk voor de aanbesteding en het concessiebeheer en legt ver‐
antwoording af aan een Dagelijks Bestuur waarin bestuurders van de beide 
provincies en de stad Groningen zitting hebben. Het OV‐bureau verzorgt het 
grootste deel van de ontwikkeltaken en houdt toezicht op de prestaties van de 
vervoerder. Ook zorgt het OV‐bureau voor afstemming van het openbaar ver‐
voer met het RO‐beleid, wegbeheerders, etcetera. Het OV‐bureau heeft onge‐
veer 16 medewerkers (www.ovbureaugroningendrenthe.nl). 
Omdat de opdrachtgevers veel gedetailleerd hadden voorgeschreven en de 
vervoerder niet opbrengstverantwoordelijk was, was het noodzakelijk om de 
inspanningen van de vervoerder op een groot aantal punten te controleren. 
Dit gebeurde onder andere op basis van informatie die de vervoerder moest 
aanleveren. Het OV‐bureau controleert overigens niet alleen op basis van door 
de vervoerder aangeleverde informatie, maar voert ook zelf actief controles 
uit. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om de vervoerder op een groot aantal 
punten te controleren op de geleverde inspanningen (input). Een voorbeeld 
daarvan is het benoemen van een bepaalde minimale afstand tussen twee 
stoelen (de zogenaamde ‘steek’) en controleren of de vervoerder in de praktijk 
voldoet aan deze eis. Later is besloten om een aantal prestatie‐indicatoren te 
benoemen en om normen op te stellen waaraan de vervoerder moet voldoen 
(output). Een voorbeeld daarvan is het benoemen van de prestatie‐indicator 
‘klanttevredenheid wat betreft comfort materieel’.  

Juridische   De Wp2000 staat dit aanbestedingsmodel toe, hoewel het strijdig is met de 
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robuustheid  geest van de wet. De wet is namelijk juist beoogd om de vervoerder meer 
ontwikkelvrijheid te geven. 

Resultaten  
aanbesteding 

Uiteindelijk leverden twee bedrijven een offerte in: Arriva en Connexxion. Het 
prijsverschil tussen beide offertes was zo gering, dat de gunning uiteindelijk is 
bepaald door het verschil in kwaliteit. Zittende vervoerder Arriva won de 
aanbesteding. De precieze prijs is niet bekend. Wel geven de opdrachtgevers 
aan dat zij tevreden zijn over de resultaten van de aanbesteding: meer kwali‐
teit en kwantiteit tegen een lagere prijs. 

Ervaringen tijdens 
uitvoering concessie 

De ervaring is dat de informatievoorziening van de vervoerder moeizaam is 
en dat de geleverde informatie ook niet altijd correct was. Actieve controle 
door de opdrachtgever was daarom noodzakelijk. 
Ondanks de door de vervoerder geconstateerde nadruk op het platteland is 
het aantal busreizigers in Groningen en Drenthe in de eerste zeven maanden 
van 2006 gestegen met 17,5% (www.ovbureaugroningendrenthe.nl). 

Overig /  
bijzonderheden 

‐ 

 
Model 2: Noord en Zuidwest Fryslân 
 

Introductie  In 2005 heeft de provincie Fryslân haar OV‐visie opgesteld. Uitgangspunt in 
deze visie dat het aanbod van openbaar vervoer afhankelijk is van de daad‐
werkelijke vraag naar openbaar vervoer. Niet de potentiële vraag, ofwel het 
aantal inwoners, maar het aantal reizigers is maatgevend voor het voorzienin‐
genniveau in het daaropvolgende jaar. 

Beschrijving  
concessie 

In 2005 en 2006 heeft de provincie Fryslân dit principe uitgewerkt bij de aan‐
besteding van de concessie Noord en Zuidwest Fryslân. Het betreft 
voornamelijk vervoer in landelijk gebied. 

Omvang van de 
concessie 

De  beschikbare  exploitatiebijdrage  per  jaar  bedraagt  ongeveer  12,5 miljoen 
euro. 

Motivatie keuze 
aanbestedingsvorm 

Om zo goed mogelijk openbaar te kunnen aanbieden, ondanks rijksbezuini‐
gingen op de exploitatiebijdrage, heeft de provincie een gekozen voor een 
filosofie om gegeven het beschikbare budget zo veel mogelijk vervoer te kun‐
nen aanbieden. 

Belangrijkste  
kenmerken  
aanbesteding 

Voor het eerste jaar, 2007, heeft de provincie het lijnennet voorgeschreven. Op 
basis van gegevens over het gebruik van het busnet wordt bepaald hoe vaak 
de verschillende dorpen in het daaropvolgende jaar worden bediend. Een 
klein dorp met een hoog busgebruik krijgt zodoende een betere voorziening 
dan een groot dorp met weinig instappers.  
De provincie Fryslân hanteert drie deelsystemen: een stelsel van hoogwaardi‐
ge buslijnen die minimaal elk half uur rijden op de lijnen met veel vervoer‐
vraag, ‘gewone’ bussen die elk uur rijden en individueel vraagafhankelijk 
vervoer. Dit laatste vervoer rijdt op afroep van het centrum van een dorp naar 
een overstappunt, waarvandaan de reizigers gebruik kunnen maken van een 
reguliere bus. De provincie probeert het gebruik van dit (voor de provincie 
dure) vraagafhankelijke systeem te beperken. Voor het gebruik van het vraag‐
afhankelijke vervoer moet de reiziger een toeslag van twee euro per rit beta‐
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len. Ook besteedt de provincie veel aandacht aan goede fietsvoorzieningen bij 
de overstappunten, zodat reizigers zo veel mogelijk op de fiets naar een over‐
stappunt gaan. Op die manier konden de hoogwaardige buslijnen zo veel mo‐
gelijk ‘gestrekt’ worden en wordt een hoge reissnelheid mogelijk gemaakt. 
Het totaal aantal uren per subsysteem ligt voor de gehele concessieduur vast. 
Op basis van de gegevens over het gebruik vinden jaarlijks verschuivingen in 
de inzet plaats. 

Belangrijkste  
gunningscriteria 

Belangrijkste gunningscriterium was het aantal dienstregelingsuren per deel‐
systeem per jaar. 

Verantwoorde‐
lijkheden opdracht‐
gever en vervoerder 

De provincie heeft voor het eerste jaar het lijnennet grotendeels voorgeschre‐
ven. Voor de daaropvolgende jaren ontwerpt de vervoerder het lijnennet en 
de dienstregeling, waarbij per deelsysteem het aantal DRU’s ongewijzigd 
moet blijven. De vervoerder mag de gewijzigde dienstregeling alleen uitvoe‐
ren na positief advies van het ROCOV (de consumentenorganisaties). De pro‐
vincie moet formeel akkoord gaan met het voorstel van de vervoerder, maar 
zal in de praktijk het advies van het ROCOV volgen. 

Opbrengstver‐
antwoordelijkheid 

De vervoerder is opbrengstverantwoordelijk. 

Minimale eisen en 
ontwikkelvrijheid 
voor vervoerder 

De provincie stelt een aantal minimumeisen: als er voldoende vraag is, moet 
elk dorp worden bediend. Bij onvoldoende vraag moet elke dorpskern wor‐
den voorzien van individueel openbaar vervoer (IOV, op afroep). Met inacht‐
neming van deze eisen en met als voorwaarde een positief advies van het 
ROCOV heeft de vervoerder ontwikkelvrijheid. 

Controle en toezicht 
tijdens uitvoering 
concessie 

De vervoerder wordt tijdens de uitvoering van de concessie beoordeeld op  
onder andere klanttevredenheid en betrouwbaarheid. 

Juridische  
Robuustheid 

Dit aanbestedingsmodel is conform de Wp2000. 

Resultaten  
aanbesteding 

Winnende vervoerder is Connexxion, die hier het vervoer overnam van Arri‐
va. 

Ervaringen tijdens 
uitvoering concessie 

Ingangsdatum van de concessie is 1 januari 2007. De eerste maanden wordt 
gereden op basis van de bestaande dienstregeling, vanaf april 2007 wordt het 
nieuwe vervoerconcept uitgevoerd. Er zijn daarom nog geen ervaringen met 
de uitvoering van deze concessie. 

Overig /  
bijzonderheden 

Als gemeenten meer willen dan vraagafhankelijk vervoer tussen ‘kerktoren’ 
en overstaphalte, hebben ze de mogelijkheid om deur‐tot‐deur vervoer in te 
kopen. Hetzelfde geldt voor het Wvg‐vervoer: ook dat kan door gemeenten 
worden ingekocht bij de vervoerder. 
Opmerkelijk is dat in eerste instantie, op basis van beschikbare informatie uit 
media, dit model is beschouwd als een aanbesteding waarbij de provincie tot 
in detail de uitvoering voorschreef. Bij nader inzien blijkt dit onjuist: in het 
eerste jaar is de ontwikkelvrijheid beperkt, daaropvolgende jaren heeft de 
vervoerder echter veel ontwikkelvrijheid.  
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Model 3: Lijn 315 Lelystad – Groningen 
 

Introductie  In 2004 is lijn 315 aanbesteed voor de periode 1 juli 2005 tot en met 30 juni 
2011. 

Beschrijving  
concessie 

Lijn 315 tussen Lelystad en Groningen is een voormalige Interliner waarvan 
de verantwoordelijkheid ligt bij drie verschillende OV‐autoriteiten: de provin‐
cie Flevoland, Fryslân en Groningen. 

Omvang van de 
concessie 

De financiële omvang van deze lijn is niet bekend. Op basis van de uitgevoer‐
de dienstregeling mag verondersteld worden dat de totale omzet (exploitatie‐
bijdrage en reizigersopbrengsten) enkele miljoenen euro’s per jaar zijn. 

Motivatie keuze 
aanbestedingsvorm 

In het verleden waren behalve deze drie overheden ook twee vervoerders 
betrokken bij de exploitatie van deze lijn. De opdrachtgevers vonden dat ge‐
compliceerd, maar wilden geen ‘knip’ in de lijn en de lijn dus als één geheel 
aanbesteden. Alledrie de opdrachtgevers wilden graag hun bevoegdheden 
over deze lijn behouden, waardoor het onderbrengen van de lijn in een grote‐
re concessie van één van de opdrachtgevers geen optie was en gekozen is voor 
een separate aanbesteding van deze lijn. Een andere overweging om te kiezen 
voor een separate aanbesteding, was dat door de kleine omvang ook andere, 
kleine bedrijven konden meedingen. 

Belangrijkste  
kenmerken  
aanbesteding 

Een aanbesteding van één aparte lijn, waarbij opdrachtgevers route, bedie‐
ningsperiode en frequenties hebben voorgeschreven.  

Belangrijkste  
gunningscriteria 

De vervoerders is bij de aanbesteding gevraagd om een nettoprijs te offreren 
voor het rijden van de voorgeschreven dienstregeling. Daarbij was vooraf het 
maximaal beschikbare budget bepaald. Kon een inschrijver een bod doen voor 
een lager bedrag dan het beschikbare bedrag, dan kon hij bovendien punten 
verdienen door kwalitatieve extra’s aan te bieden. Deze extra’s waren opties 
voor de opdrachtgevers: na gunning beslisten deze of ze gebruik wilde maken 
van de door de vervoerder aangeboden opties. 

Verantwoorde‐
lijkheden opdracht‐
gever en vervoerder 

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland hebben 
in 2003 een HOV‐convenant ondertekend, waarin zij afspraken hebben ge‐
maakt over het kwaliteitsniveau van het hoogwaardige busvervoer (de lange‐
afstandslijnen) in deze provincies. In dit convenant worden hieraan gedetail‐
leerde eisen gesteld,inclusief een voorgeschreven kleurstelling voor het mate‐
rieel. Bij de aanbesteding van lijn 315 hebben de opdrachtgevers de eisen uit 
dit convenant overgenomen. Ook lijnvoering, bedieningsperioden en frequen‐
ties zijn voorgeschreven. 

Opbrengstver‐
antwoordelijkheid 

De vervoerder is voor deze concessie opbrengstverantwoordelijk, ondanks de 
relatief geringe mogelijkheden die hij heeft om deze opbrengsten te beïnvloe‐
den. 

Minimale eisen en 
ontwikkelvrijheid 
voor vervoerder 

De opdrachtgevers hebben vrijwel alles voorgeschreven, de vervoerder is 
vooral uitvoerder. 

Controle en toezicht 
tijdens uitvoering 
concessie 

Na gunning hebben de drie overheden één beheersgroep opgericht voor ge‐
zamenlijk concessiebeheer. Dit concessiebeheer kost relatief veel tijd in ver‐
houding tot de omzet die met deze lijn gemoeid is. De controle was aanvanke‐
lijk op basis van rapportage door de vervoerder. Achterliggende gedachte 
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daarbij was dat de vervoerder zelf zou melden wat goed en niet goed ging.  
Juridische  
robuustheid 

De Wp2000 staat dit aanbestedingsmodel toe, hoewel de ontwikkelvrijheid 
van de vervoerder door de gekozen aanbestedingssystematiek beperkt is en 
de wetgever meer ondernemingsvrijheid voor de vervoerder had beoogd. 

Resultaten  
aanbesteding 

Uiteindelijk hebben drie vervoerders ingeschreven, waaronder één touring‐
carbedrijf. Er bleek een groot verschil tussen de offerte van de winnende ver‐
voerder (Connexxion) en de aanbieding van dit touringcarbedrijf. In een eva‐
luatiegesprek gaf dit touringcarbedrijf aan dat de aanbesteding een ‘oefening’ 
was geweest en dat de exploitatie ‘veel risico’s’ kende, met name doordat de 
opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder lag. 

Ervaringen tijdens 
uitvoering concessie 

Connexxion heeft een aanzienlijke groei van het gebruik van de lijn gereali‐
seerd. Zo steeg in de tweede helft van 2005 het aantal reizigers met 37% en 
moesten vaker versterkingsritten worden gereden omdat de reguliere bussen  
te vol waren. 
In de praktijk bleek dat de vervoerder zaken niet altijd meldde aan de op‐
drachtgevers. De opdrachtgevers constateerden wel dat de vervoerder inci‐
denten niet altijd meldde. 

Overig /  
bijzonderheden 

‐ 

 
Model 5: Zuid‐Holland 
 

Introductie  Model 5 is in de meest extreme vorm terug te vinden bij de aanbesteding van 
het concessiegebied Rijn‐ en Bollenstreek/Midden‐Holland (RB/MH) door de 
provincie Zuid‐Holland in 2004. 

Beschrijving  
concessie 

Deze aanbesteding betrof twee percelen die in één procedure zijn aanbesteed. 
Het betrof het vervoer in dunbevolkt en licht‐stedelijk gebied en het vervoer 
in twee middelgrote steden: Gouda en Leiden. 

Omvang van de 
concessie 

De  jaarlijkse exploitatiebijdrage bedraagt  in  totaal ongeveer 25 miljoen euro. 
Daar bovenop komen de opbrengsten uit kaartverkoop. 

Motivatie keuze 
aanbestedingsvorm 

De provincie Zuid‐Holland had geen positieve ervaringen met de eerdere uit‐
voering van de concessie Rijn‐/Bollenstreek: er waren veel discussies met de 
vervoerder, vooral over geld. Vanuit de doelstelling van de Wp2000 (de markt 
haar werk laten doen) heeft de provincie Zuid‐Holland besloten om de ont‐
wikkelfunctie zo veel mogelijk bij de vervoerder neer te leggen. Dat paste ook 
in de traditie die de provincie had om weinig eisen aan de vervoerder te stel‐
len. 

Belangrijkste  
kenmerken  
aanbesteding 

In deze aanbesteding is de vervoerder maximale vrijheid gegeven. De provin‐
cie Zuid‐Holland heeft gekozen voor een paar sturingspunten voor zaken die 
de vervoerder uit zichzelf niet zal willen terwijl de provincie daar wel belang 
bij heeft.  Zo moet de vervoerder voldoen aan het beleidskader van de provin‐
cie (het PVVP). De provincie Zuid‐Holland heeft gestreefd om zoveel mogelijk 
onzekerheden voor de vervoerder weg te nemen. Zo is het budget voor de 
gehele concessieperiode vastgesteld, zodat de vervoerder weet wat hij mag 
verwachten. Een deel van het exploitatiebudget is daarbij geoormerkt voor de 
ontwikkelfunctie. 
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Aan het materieel heeft de provincie een maximale leeftijdsgrens gesteld. Ook 
stelde zij eisen aan de toegankelijkheid van het materieel en milieueisen, om‐
dat zij verwachtte dat de vervoerder van zichzelf onvoldoende belang heeft 
om hierin te investeren. 

Belangrijkste  
gunningscriteria 

De gunning geschiedde op aantal dienstregelingsuren (50%) en verschillende 
kwaliteitsaspecten, zoals toegankelijkheid, sociale veiligheid en dynamische 
reisinformatie. 

Verantwoorde‐
lijkheden opdracht‐
gever en vervoerder 

De ervaring met de zittende vervoerder was dat deze bezuinigde op de staf‐
functies, waardoor de ontwikkelfunctie in gevaar kwam. Daarom heeft de 
provincie Zuid‐Holland bij de aanbesteding voorgeschreven welke ontwikkel‐
taken op welke wijze door de vervoerder dienen te worden uitgevoerd. Hier‐
voor wordt door de provincie jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro uit het exploi‐
tatiebudget gereserveerd. De vervoerder krijgt dit geld alleen indien hij zich 
voldoende heeft ingespannen en de ontwikkeltaken naar behoren heeft uitge‐
voerd. 

Opbrengstver‐
antwoordelijkheid 

De vervoerder is verantwoordelijk voor de reizigersopbrengsten. Dat geeft 
een prikkel om zo veel mogelijk reizigers te vervoeren door de juiste verbin‐
dingen en een goede kwaliteit van het vervoer aan te bieden.  

Minimale eisen en 
ontwikkelvrijheid 
voor vervoerder 

De provincie heeft een aantal belangrijke corridors benoemd. Op deze corri‐
dors moet de vervoerder meer en beter vervoer aanbieden. De sociale functie 
heeft minder prioriteit. De vervoerder moet voldoen aan lage minimumeisen 
die de provincie heeft gesteld. Zo moeten alle kernen minimaal drie maal per 
dag worden bediend. Ook worden eisen gesteld aan de bediening van bedrij‐
venterreinen en recreatieve gebieden. In stedelijke gebieden dienen buslijnen 
verdeeld te zijn over de gehele stad, dus niet beperkt te zijn tot één of enkele 
corridors. 
Vanuit de gedachte dat het eenvoudiger is om huidige reizigers te behouden 
dan om nieuwe reizigers te krijgen, had de provincie er voldoende vertrou‐
wen in dat het huidige lijnennet grotendeels in stand gehouden zou worden. 
Algemene regel is: het aanbod moet worden afgestemd op de vervoervraag. 
De vervoerder heeft een grote mate van ontwikkelvrijheid, maar heeft ander‐
zijds wel te maken met beperkingen bij het doorvoeren van wijzigingen in het 
lijnennet of de dienstregeling. Hij mag bijvoorbeeld niet zomaar een halfuur‐
dienst wijzigen in een uurdienst en de vrijkomende DRU’s elders inzetten. Hij 
dient zo’n wijziging eerst te motiveren en hierover overleg te voeren met de 
consumentenorganisaties. Bij onenigheid zal de provincie als concessieverle‐
ner een oordeel vellen. 

Controle en toezicht 
tijdens uitvoering 
concessie 

Wat betreft het concessiebeheer maakt de provincie Zuid‐Holland onder‐
scheid tussen monitoring en beheer. De beheerstaken bestaan uit het facilite‐
ren en ondersteunen van de vervoerder, bijvoorbeeld bij de realisatie van be‐
paalde infrastructuur. Het monitoren bestaat uit het controleren van de cijfers 
en verantwoording van de vervoerder. Maandelijks vindt overleg met de ver‐
voerder plaats, met name over de ontwikkelfunctie. Ook treedt de provincie 
actief op naar aanleiding van klachten die binnenkomen. Behalve dat voert zij 
zelf niet actief onderzoek uit. 
De concessie biedt geen instrumenten voor acties als bijvoorbeeld wordt ge‐
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constateerd dat de bussen onvoldoende schoon zijn. De filosofie hierbij is 
steeds: de vervoerder heeft zelf belang bij het leveren van kwaliteit en actieve 
handhaving door de opdrachtgever is niet nodig. 

Juridische  
robuustheid 

Dit aanbestedingsmodel is juridisch toegestaan. De wijze waarop deze aanbe‐
steding is vormgegeven, is in de geest van de wet, die ondernemingsvrijheid 
voor de vervoerder beoogt. 

Resultaten  
aanbesteding 

Beide percelen zijn gewonnen door de zittende vervoerder, Connexxion. Het 
resultaat van de aanbesteding is dat de provincie voor een lager budget uit‐
eindelijk meer dienstregelingsuren heeft gekregen. De winnende vervoerder, 
Connexxion, heeft uit zichzelf allemaal nieuwe bussen aangeboden, hoewel 
hiervoor geen extra punten werden gegeven. Reden was waarschijnlijk dat 
Connexxion over onvoldoende lagevloerbussen beschikte en zonder nieuw 
materieel niet kon voldoen aan de toegankelijkheidseisen. 

Ervaringen tijdens 
uitvoering concessie 

Dat bleek in de praktijk ook te kloppen: de vervoerder heeft vooral extra’s 
bovenop het bestaande voorzieningenniveau gerealiseerd. Slechts in een be‐
perkt aantal gevallen zijn lijnen of ritten geschrapt. Het ging dan om zeer 
slechtbezette bussen. 
Het eerste jaar van de uitvoering van de concessie, 2005, was vooral een im‐
plementatiejaar. Grote problemen hebben zich niet voorgedaan. Op sommige 
punten was de dienstregeling niet optimaal en de beloofde nieuwe bussen 
werden later geleverd dan gepland. Het tweede jaar (2006) was een ontwi
keljaar: de vervoerder is actief op zoek gegaan naar nieuwe reizigers. De pro‐
vincie Zuid‐Holland is tevreden over de resultaten tot nu toe. 

k‐

De ervaringen tot nu zijn positief: Connexxion pakt de ontwikkelfunctie goed 
op. Er is een aparte unit opgericht voor deze regio. De provincie ziet duidelij‐
ke verschillen tussen de wijze waarop deze ontwikkelfunctie wordt uitge‐
voerd in Rijn‐/Bollenstreek en de andere concessies van de provincie Zuid‐
Holland. Zo doet Connexxion veel aan marketing. Dit wordt betaald uit het 
budget voor de ontwikkelfunctie (de jaarlijkse 1 miljoen euro).  
Tot nu toe zijn er nog geen geschillen geweest tussen de vervoerder en con‐
sumentenorganisaties, waarbij de provincie een oordeel moest vellen. 

Overig /  
bijzonderheden 

CVV en OV zijn bij de provincie Zuid‐Holland gescheiden in verschillende 
contracten. Het grootste deel van het CVV bestaat uit Wvg‐vervoer. Het OV‐
deel is te onderscheiden in vervoer van ‘deur’ naar ‘deur’ en van ‘deur’ naar 
‘halte’ (een plaats waar overgestapt kan worden op het OV). Het deur‐halte‐
vervoer loopt goed, er is slechts weinig deur‐deur‐vervoer. Daarom over‐
weegt de provincie Zuid‐Holland om het deur‐halte‐vervoer op te nemen in 
het reguliere OV en om de verantwoordelijkheid voor het overige CVV over te 
dragen aan de inliggende gemeenten. De provincie geeft de gemeenten dan 
een subsidie voor het uitvoeren van het deur‐deur‐vervoer, ook voor niet‐
Wvg‐geïndiceerden. 
De provincie Zuid‐Holland constateert dat er vanuit de regio soms bezwaren 
waren tegen het geven van vrijheid aan de vervoerder, maar deze bezwaren 
waren niet zondanig dat ze moesten leiden tot een beleidswijziging. 
Naar aanleiding van de ervaringen met Rijn‐/Bollenstreek stelt de provincie 
Zuid‐Holland in volgende aanbestedingen nog algemenere eisen: elke ‘deur’ 
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dient overdag minimaal éénmaal per uur met OV ontsloten te worden op 
loopafstand (maximaal 800 meter). Een grotere loopafstand is toegestaan als 
de vervoerder aanvullend vervoer, zoals een belbus, aanbiedt. De vervoerder 
krijgt voor dit vraagafhankelijke vervoer geen exploitatiebijdrage van de pro‐
vincie.  

 
 
Model 6: Limburg 
 

Introductie  De provincie Limburg heeft in 2006 in één grote aanbestedingsprocedure het 
totale collectief personenvervoer in de regio aanbesteed.  

Beschrijving  
concessie 

Om markttechnische redenen is gekozen voor twee percelen: een perceel voor 
Noord‐ en Midden‐Limburg en een perceel voor Zuid‐Limburg. CVV, bus en 
trein zijn daarbij geïntegreerd aanbesteed. 

Omvang van de 
concessie 

De totale omzet bedraagt ongeveer 120 miljoen euro per jaar. 

Motivatie keuze 
aanbestedingsvorm 

Uitgangspunt voor de provincie Limburg was een integrale aanbesteding van 
verschillende vervoerwijzen. Dit had de voorkeur van de verantwoordelijke 
gedeputeerde en uit een aantal verkennende gesprekken met vervoerbedrij‐
ven bleek dat door integratie efficiencywinsten te halen waren. 

Belangrijkste  
kenmerken  
aanbesteding 

In de aanbesteding is het volgende ontwerp opgesteld. De vervoerder moet 
overal een vooraf vastgesteld minimumniveau aanbieden. Voor de kleinste 
kernen is dit CVV, aangevuld met vraagafhankelijk busvervoer. Voor de gro‐
tere kernen, waar voldoende vervoervraag is, is vraagonafhankelijk vervoer 
verplicht. In deze aanbesteding zijn de volgende vervoersvormen opgenomen:
- CVV (in Limburg onder de naam ‘Regiotaxi’); 
- Vraagafhankelijk vervoer (belbus, die op een vaste route rijdt, maar alleen 

na afroep); 
- Vraagonafhankelijk busvervoer (de reguliere streekbus, die altijd volgens 

dienstregeling rijdt); 
- Regionale treindienst (lijnen Roermond – Nijmegen en Maastricht – Heer‐

len – Kerkrade). 
 

Belangrijkste  
gunningscriteria 

De provincie heeft de offertes beoordeeld op het aangeboden voorzieningen‐
niveau (kwalitatief en kwantitatief), de bedrijfsvoering van de vervoerder en 
de kwaliteit van de uitvoering. 

Verantwoorde‐
lijkheden opdracht‐
gever en vervoerder 

De vervoerder is, met inachtneming van de minimale eisen van de provincie, 
verantwoordelijk voor de uitvoering.  

Opbrengstver‐
antwoordelijkheid 

De vervoerder is opbrengstverantwoordelijk. 

Minimale eisen en 
ontwikkelvrijheid 
voor vervoerder 

De provincie Limburg heeft eisen gesteld aan de maximale afstand tussen 
halte en woning en aan de maximale reistijd naar een vervoerknooppunt. De‐
ze eisen zijn zo laag mogelijk gehouden, zodat de vervoerder nog voldoende 
ruimte heeft om in te spelen op de vervoervraag. Kern van het net zijn de 
treinverbindingen die in de aanbesteding zijn opgenomen. Hiervoor worden 
hoge eisen gesteld aan frequenties en bedieningstijden. 
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In het algemeen is de overheidsbijdrage per passagier bij de ‘lage’ vormen van 
vervoer (CVV, vraagafhankelijk vervoer) groter dan bij de ‘hoge’ vormen van 
vervoer. Een lijnbus of trein is per dienstregelingsuur weliswaar duurder dan 
een belbus of een CVV‐voertuig, maar de opbrengsten uit de kaartverkoop 
zijn meer dan evenredig hoger. Dit wordt verklaard door het grotere aantal 
reizigers in een lijnbus of trein. Of omgekeerd geredeneerd: om een groot aan‐
tal reizigers te vervoeren, moeten meerdere vervoereenheden (belbussen of 
CVV‐voertuigen worden ingezet, waardoor de kosten hoger zijn dan die van 
een bus of trein. Vanzelfsprekend is dit alleen van toepassing als de vervoer‐
vraag voldoende is: bij een geringe vervoervraag is het voordeliger om een zo 
klein mogelijke eenheid in te zetten. 
Geredeneerd vanuit dit gegeven heeft de provincie Limburg de aanbesteding 
zodanig vormgegeven dat de vervoerder wordt gestimuleerd om reizigers 
altijd met een zo ‘hoog’ mogelijke vervoersvorm te vervoeren. Voor het ge‐
bruik van de Regiotaxi (waarvan de kosten per rit voor de provincie hoog 
zijn) geldt een ontmoedigingsbeleid: reizigers die vragen om een Regiotaxi 
worden gewezen op een vraagafhankelijk vervoersysteem in de buurt. Bel‐
bussen bieden aansluiting op lijnbussen en de lijnbussen brengen zo mogelijk 
reizigers naar het dichtstbijzijnde station waarvandaan ze met de trein verder 
kunnen reizen. Wordt een belbus goed gebruikt, dan is de vervoerder ver‐
plicht om een vraagonafhankelijke lijnbus in te zetten. Op deze wijze heeft de 
provincie Limburg een synergievoordeel gecreëerd dat verder gaat dan een 
mogelijke efficiencywinst bij de vervoerder indien hij zowel bus als CVV ex‐
ploiteert.  

Controle en toezicht 
tijdens uitvoering 
concessie 

Gedurende de looptijd van de concessie wil de provincie Limburg actief moni‐
toren op de geleverde productie (onder andere door het meten van de klant‐
tevredenheid), maar ook vraagt zij aan de vervoerder om gedetailleerd inzicht 
te geven in zijn bedrijfsvoering en kostenstructuur. De provincie wil dus niet 
alleen de output controleren, maar ook in het bedrijfsvoeringsproces. Dit in‐
zicht heeft zij nodig omdat in de concessie bepaald is dat een stijging van de 
kostendekkingsgraad (de verhouding tussen opbrengsten uit kaartverkoop en 
kosten van de vervoerder) voor 50% moet terugvloeien in het vervoersysteem. 
Als de vervoerder tijdens de concessie zijn kostendekkingsgraad verbetert, 
leidt dat dus tot extra openbaar vervoer. Aanleiding voor de wens om meer 
inzicht te hebben in de bedrijfsvoering, was de ervaring met de eerdere ver‐
voerder, waarbij de provincie steeds werd geconfronteerd met meerkosten en 
waarbij veranderingen lastig realiseerbaar waren. 

Juridische  
robuustheid 

Dit aanbestedingsmodel is juridisch toegestaan. De wijze waarop deze aanbe‐
steding is vormgegeven, is in de geest van de wet, die ondernemingsvrijheid 
voor de vervoerder beoogt. Het blijkt juridisch mogelijk om OV en CVV ge‐
zamenlijk aan te besteden. 

Resultaten  
aanbesteding 

De provincie Limburg is erg tevreden over het resultaat van de aanbesteding. 
De winnende vervoerder, Veolia, heeft zowel kwalitatief als kwantitatief een 
goed aanbod gedaan. De aanbesteding heeft geleid tot uitbreidingen in het 
vervoer, maar ondanks de grote ondernemingsvrijheid voor de vervoerder 
zijn de meeste bestaande routes gehandhaafd gebleven. 

 58



Ervaringen tijdens 
uitvoering concessie 

De concessie is in december 2006 ingegaan, zodat het nog niet mogelijk is om 
uitspraken te doen over de resultaten in de praktijk. De start van het CVV en 
busvervoer heeft volgens de provincie tot weinig problemen geleid. In de me‐
dia waren berichten over te krappe dienstregelingen en andere kinderziektes. 
Voor de treindiensten bleek de beschikbaarheid van geschikt materieel een 
probleem. Oorzaak daarvoor is de afhankelijkheid van Veolia van de vorige 
vervoerder, de Nederlandse Spoorwegen, omdat de implementatieperiode te 
kort was om nieuw materieel te bestellen en vanaf de ingangsdatum van de 
concessie in te zetten. 

Overig /  
bijzonderheden 

Het Wvg‐vervoer is onderdeel van het CVV. Met de gemeenten zijn hierover 
afspraken gemaakt. Alle kosten voor het Wvg‐vervoer liggen bij de gemeen‐
ten. De provincie is verantwoordelijk voor het OV‐gedeelte van het CVV. 

 
 
 
 
4.5  Analyse 
 

Introductie  Wanneer de verschillende aanbestedingen met elkaar worden vergeleken, 
ontstaat het volgende beeld: 

Beschrijving  
concessie 

Lijn 315 betreft de aanbesteding van één specifieke lijn. In de andere gevallen 
wordt het vervoer in een geografisch gebied aanbesteed. Deze aanbestedingen 
betreffen in de meeste gevallen een combinatie van landelijk gebied, licht ste‐
delijk gebied en enkele middelgrote steden. 

Omvang van de 
concessie 

De meeste concessies hebben een grote omvang (exploitatiebijdrage van meer 
dan 20 miljoen euro per  jaar, omzet van meer dan 30 miljoen euro per  jaar. 
Brabant  en  Limburg  hebben  om markttechnische  redenen  de  aanbesteding 
gesplitst in verschillende percelen, waarbij elk van de percelen tenminste een 
jaaromzet van 20 miljoen euro heeft. Deze omvang blijkt behapbaar voor de 
grote vervoerbedrijven.  
Lijn 315 is aanzienlijk kleiner. Dit heeft echter niet geleid tot meer inschrijvers, 
hoewel wel  ingeschreven  is  door  één  touringcaronderneming. De  aanname 
dat kleinere percelen  leiden  tot meer concurrentie wordt door deze  inschrij‐
ving en de kwaliteit ervan echter niet onderbouwd. 

Motivatie keuze 
aanbestedingsvorm 

De gekozen aanbestedingsvormen verschillen in grote mate. De motivatie 
voor deze aanbestedingsvormen is echter opvallend gelijk. In vrijwel alle ge‐
vallen waren de opdrachtgevers vooraf teleurgesteld in de zittende vervoer‐
der, met name in de wijze waarop deze invulling gaf aan de ontwikkelfunctie. 

Belangrijkste  
kenmerken  
aanbesteding 

De aanbestedingen verschillen in grote mate wat betreft de wijze waarop deze 
zijn georganiseerd, de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en 
de sturingsinstrumenten die worden toegepast. 

Belangrijkste  
gunningscriteria 

De gehanteerde gunningscriteria verschillen sterk en zijn afhankelijk van de 
gekozen aanbestedingsvorm. In het algemeen wordt gegund op een mix van 
kwaliteit en kwantiteit van het vervoeraanbod. Waar de opdrachtgever veel of 
alles voorschrijft, ligt de nadruk meer op de prijs die de vervoerder offreert. 

Verantwoorde‐ De verantwoordelijkheden van de verschillende partijen verschilt sterk en 
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lijkheden opdracht‐
gever en vervoerder 

wordt bepaald door de gekozen aanbestedingsvorm. De uitersten zijn ener‐
zijds een vervoerder die zelf verantwoordelijk is voor productontwikkeling, 
uitvoering en resultaten (opbrengsten) en anderzijds een vervoerder die 
slechts uitvoert wat de opdrachtgever opdraagt. In de praktijk zijn veel meng‐
vormen zichtbaar: partijen hebben beide een verantwoordelijkheid. 

Opbrengstver‐
antwoordelijkheid 

Of de vervoerder danwel opdrachtgever opbrengstverantwoordelijk is, is 
vooral afhankelijk van de mogelijkheden die de vervoerder heeft om deze 
opbrengsten zelf de beïnvloeden. In de meeste gevallen is de vervoerder op‐
brengstverantwoordelijk, ook wanneer zijn vrijheid slechts beperkt is (lijn 
315). In het GGD‐gebied hebben de opdrachtgevers na een laag aanbod van de 
vervoerder besloten zelf de opbrengstverantwoordelijkheid te nemen. De 
provincie Noord‐Brabant heeft er vooraf al voor gekozen om zelf opbrengst‐
verantwoordelijk te zijn. 

Minimale eisen en 
ontwikkelvrijheid 
voor vervoerder 

Er zijn grote verschillen wat betreft de wijze waarop opdrachtgevers omgaan 
met het minimum voorzieningenniveau. Zuid‐Holland beschrijft een zeer laag 
minimumniveau, voor elke plaats gelijk, en geeft de vervoerder maximale 
vrijheid om vraagvolgend te zijn, ook vanuit de filosofie dat niet alles zal ver‐
anderen omdat het moeilijker is nieuwe reizigers te krijgen dan bestaande 
reizigers te behouden. Ook Friesland is vraagvolgend: de mate waarin gebruik 
wordt gemaakt van het vervoer bepaalt de hoeveelheid vervoer in het daar‐
opvolgende jaar. Limburg stelt hogere minimumeisen, afhankelijk van om‐
vang en stedelijkheidsgraad. Overheden die alles voorschrijven, bepalen zelf 
de minimale (en in dat geval tevens maximale) hoeveelheid vervoer per tijd en 
plaats. De vervoerder heeft daar geen mogelijkheid om extra vervoer aan te 
bieden.  

Controle en toezicht 
tijdens uitvoering 
concessie 

De wijze waarop concessieverleners controleren en toezicht houden, verschilt 
sterk. Meest extreme verschillen zijn tussen Noord‐Brabant en Zuid‐Holland. 
Vanuit haar aanbestedingsfilosofie vult Zuid‐Holland het concessiebeheer 
minimaal. Noord‐Brabant controleert de vervoerder op tal van punten, wat 
gezien haar aanbestedingssystematiek ook noodzakelijk is. 
Opvallend is het verschil tussen Zuid‐Holland en Limburg. Beiden geven de 
vervoerder veel ontwikkelvrijheid. Terwijl Zuid‐Holland weinig bemoeienis 
heeft met de uitvoering, wil de provincie Limburg gedetailleerd inzicht in het 
bedrijfsvoeringsproces van de vervoerder.  
In de meeste gevallen is de vervoerder opbrengstverantwoordelijk. De op‐
brengsten uit de kaartverkoop zijn een sturingsinstrument om de vervoerder 
te prikkelen zo veel mogelijk reizigers te vervoeren.  
De opdrachtgevers stellen daarnaast eisen aan de vervoerder. Deze eisen 
worden in de meeste gevallen afgedwongen door boetes en bonus‐
/malusregelingen. Waar de vervoerder opbrengstverantwoordelijk is en op‐
drachtgevers vertrouwen hebben in deze opbrengstverantwoordelijkheid als 
sturingsinstrument, is het aantal aanvullende sturingsinstrumenten beperkt 
(Zuid‐Holland). Waar de vervoerder niet opbrengstverantwoordelijk is, is een 
groot pakket van aanvullende sturingsinstrumenten noodzakelijk.  

Juridische robuust‐
heid 

Ondanks de grote verschillen in aanbestedingsvormen, zijn alle modellen ju‐
ridisch toegestaan. Niet alle modellen zijn in de geest van de Wp2000, die be‐
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oogde dat de vervoerder maximale ondernemingsvrijheid zou krijgen. 
Er lijkt geen relatie te zijn tussen de gekozen aanbestedingsvorm en de kans 
op juridische procedures. In ieder geval is het niet zo dat een aanbesteding die 
relatief eenvoudige offertes oplevert (een prijsaanbesteding, zoals in Brabant 
is toegepast) betekent dat er geen juridische procedures zullen volgen. 

Resultaten  
aanbesteding 

Alle aanbestedingen hebben een positief resultaat opgeleverd wat betreft de 
prijs / kwaliteitsverhouding. Het precieze resultaat (de verhouding tussen 
meer vervoer, kwalitatief beter vervoer of goedkoper vervoer) is afhankelijk 
van de gekozen aanbestedingssystematiek. 
Een vergelijking tussen de verschillende aanbestedingen is lastig. De precieze 
aanbestedingsresultaten zijn niet in alle gevallen openbaar. Ook is een verge‐
lijking tussen diverse concessies lastig vanwege de verschillen tussen de ver‐
voergebieden. Een positief aanbestedingsresultaat kan ook iets zeggen over de 
voorwaarden waaronder de vervoerder tot dan toe het vervoer verrichte. De 
resultaten van aanbestedingen kunnen tevens worden bepaald door strate‐
gisch gedrag van vervoerders. 

Ervaringen tijdens 
uitvoering concessie 

Verschillende concessies zijn onlangs gestart, zodat er nog weinig ervaringen 
bekend zijn en een vergelijking van de verschillende concessies op dit punt 
moeilijk is. Algemene ervaring is dat na een aanloopperiode met kinderziek‐
ten het vervoer op een goede wijze wordt uitgevoerd, hoewel controle door de 
opdrachtgever noodzakelijk blijft. 

Overig /  
bijzonderheden 

De rol van het CVV verschilt per aanbesteding. In sommige gevallen vormen 
CVV en OV één geïntegreerd, elkaar aanvullend en versterkend vervoerssys‐
teem (Limburg). In andere gevallen is het OV aanvullend op OV (Zuid‐
Holland) of is er helemaal geen aanvullend CVV‐systeem (Friesland). 
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5  Evaluatie aanbestedingen Noord‐Holland 
 
5.1  Inleiding 
 
Door de provincie Noord‐Holland  is  tot nu  toe achtmaal een aanbestedingsprocedure voor 
het collectief personenvervoer georganiseerd.  In dit hoofdstuk wordt  ingegaan op de erva‐
ringen die deze aanbestedingen hebben opgeleverd. Daarbij worden  ingezoomd op enkele 
van deze aanbestedingsprocedures. In de eerste plaats wordt de aanbesteding van het CVV 
en OV in Noord‐Holland Noord (2001 en 2002) geëvalueerd. Deze is vooral interessant om‐
dat dit de vorige aanbesteding betreft van het vervoer dat nu opnieuw moet worden aanbe‐
steed. De tweede evaluatie betreft die van de aanbestedingsprocedures voor het OV in Haar‐
lem  /  IJmond en Gooi en Vechtstreek  (2004 en 2005). Deze aanbestedingen zijn gelijkertijd 
uitgevoerd en de systematiek die bij beide aanbestedingen werd gehanteerd, is vrijwel iden‐
tiek. Tenslotte wordt de aanbesteding van het CVV in Haarlem / IJmond (2004) geëvalueerd. 
Deze is vooral interessant omdat tijdens de uitvoering van de opdracht problemen ontston‐
den, waardoor de provincie zich uiteindelijk genoodzaakt zag om het contract op te zeggen 
en te kiezen voor een andere vervoerder.  
 
In het  theoretisch kader  is  ingegaan op de verschillende  speelvelden waarin de provincie 
zich als opdrachtgever bevindt. Enerzijds heeft zij een opdrachtgever‐opdrachtnemer‐relatie 
met de vervoerder. Anderzijds is zij actor in een speelveld met diverse partijen die het beleid 
van de provincie proberen te beïnvloeden. Beide aspecten en de wisselwerking tussen beide 
komen in dit hoofdstuk aan de orde.  
 
 
 5.2  Aanbesteding collectief personenvervoer Noord‐Holland Noord 
 
Introductie 
De provincie Noord‐Holland  is eind 2001 gestart met de aanbestedingsprocedure voor het 
stads‐ en streekvervoer en het CVV in Noord‐Holland Noord. Dit gebeurde in een gezamen‐
lijke  aanbestedingsprocedure  met  de  gemeente  Alkmaar,  die  als  VOC‐gemeente  verant‐
woordelijk was voor het vervoer in Alkmaar. In april 2002 hebben Gedeputeerde Staten van 
Noord‐Holland en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar 
besloten om zowel het stads‐ en streekvervoer als het CVV te gunnen aan Connexxion, die 
op dat moment het vervoer reeds verrichte. 
 
De aanbesteding was grotendeels een aanbesteding van het lijnennet zoals dat op basis van 
de Nota Toekomstvast Openbaar Vervoer Noord‐Holland Noord was gerealiseerd. Voor de 
reiziger was vooral de Nota Toekomstvast merkbaar, de aanbesteding had vooral betrekking 
op de verhouding  tussen provincie  en vervoerder. Voor deze  aanbesteding  is het daarom 
van belang om niet alleen de betrokkenheid van partijen tijdens de aanbesteding te evalue‐
ren, maar veel meer de betrokkenheid van deze partijen  tijdens de  totstandkoming van de 
Nota Toekomstvast. 
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Het concept van de Nota Toekomstvast is in augustus 2000 gepresenteerd in daarvoor geor‐
ganiseerde publieksavonden  in Alkmaar, Hoorn en Schagen. De Nota zorgde daarbij voor 
veel beroering in de regio. Gezien de boodschap van deze Nota, namelijk de noodzaak van 
een flinke bezuiniging, was dat niet verwonderlijk. In december 2000 en februari 2001 is de 
Nota  besproken  in  de  Statencommissie. Wethouders  en  burgemeesters  uit  regio  spraken 
daarbij in en wezen op de noodzaak van behoud van het openbaar vervoer, maar ook op het 
gebrek aan overleg tussen provincie en regio. In januari 2000 was er, naar aanleiding van de 
commissievergadering van december, weliswaar overleg tussen ambtenaren van de provin‐
cie en vertegenwoordigers van de regio, maar volgens deze vertegenwoordigers was er toen 
onvoldoende gelegenheid voor een goede voorbereiding.  
Uiteindelijk is de Nota Toekomstvast in februari 2001 door Provinciale Staten vastgesteld. 
De wijziging van het  lijnennet per  juni 1001 zorgde voor  een groot aantal  reacties, vooral 
klachten. Door de Statencommissie is daarop voorgesteld om extra geld voor de exploitatie 
ter beschikking te stellen, zodat een aantal onrendabele lijnen in stand kon blijven. 
 
Betrokken partijen 
Door de Statencommissie is in 2001 geopperd om in plaats van één gebied meerdere kleinere 
concessies aan te besteden. Ook door  insprekers werd geopperd om het mogelijk te maken 
dat er meerdere vervoerders  in één gebied zouden zijn, bijvoorbeeld een aparte vervoerder 
voor de uitvoering van speciale experimenten. 
 
In november 2001 kwam het concept‐Programma van Eisen voor het busvervoer aan de orde 
in de Statencommissie. In dezelfde maand werd opnieuw een drietal publieksavonden in de 
regio gehouden. In december 2001 werd in de Statencommissie opnieuw gesproken, nu over 
het door GS inmiddels vastgestelde definitieve Programma van Eisen. Tijdens deze vergade‐
ring  is door de Commissie een aantal  inhoudelijke opmerkingen gemaakt, vooral gewenste 
verhogingen van de minimumeisen. Door de gedeputeerde is daarbij aangegeven dat één en 
ander uitgewerkt zou worden  in het bestek. Daarnaast  is aan de orde geweest of het Pro‐
gramma van Eisen in Provinciale Staten plenair behandeld zou moeten worden. De gedepu‐
teerde wees in reactie daarop op de wettelijke bevoegdheid van GS. 
Over  het  Programma  van  Eisen  voor  het CVV was  veel minder  discussie.  In  februari  en 
maart 2002 kwam de aanbesteding opnieuw aan de orde, meestal naar aanleiding van andere 
agendapunten. In de aprilvergadering deelde de Gedeputeerde de uitslag van de aanbeste‐
ding mee. 
 
Toegepaste aanbestedingsvorm en kenmerken van de aanbesteding 
De aanbesteding betrof zowel het openbaar vervoer als het CVV  in Noord‐Holland Noord. 
Wat  betreft  het  openbaar  vervoer was  voorafgaand  aan de  aanbesteding was  een  stevige 
bezuinigingsslag in het openbaar vervoer in Noord‐Holland Noord nodig. Dit leidde tot een 
drastische aanpassing van het lijnennet per 10 juni 2001, waarbij het vervoeraanbod met 20% 
werd  verminderd. Deze  aanpassing  zorgde  voor  veel politieke  onrust  in de  regio. Om  te 
voorkomen dat de aanbesteding opnieuw zou leiden tot grote veranderingen en nieuwe on‐
rust, werd besloten om het lijnennet en de frequenties van de bussen grotendeels vast te leg‐
gen  in het Programma  van Eisen. De  vervoerder werd  gevraagd  om  voor dit  beschreven 
vervoerpakket een nettoprijs neer te leggen. Daarnaast werden prijzen gevraagd voor meer‐ 
en minderwerk en voor een aantal alternatieven. Ook werd een aantal kwalitatieve plannen 
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gevraagd:  een materieelplan,  een  zitplaatsgarantieplan,  een  aansluitschema  en  een marke‐
tingplan. In het Programma van Eisen was ook een aantal wensen van gemeenten opgeno‐
men. Wanneer gemeenten de helft van de exploitatiebijdrage zouden betalen, zouden deze 
wensen worden gerealiseerd. De verhouding prijs / kwaliteit / overig in de gunningscriteria 
was 65 / 25 / 10. Dat maakte duidelijk dat dit vooral een aanbesteding op prijs was, hoewel er 
ook aandacht was voor een aantal kwalitatieve aspecten. 
 
Het CVV was eerder, in 2000 reeds aanbesteed. Het nieuwe Programma van Eisen verschilde 
slechts marginaal van het oude. Enkele gemeenten in de Kop van Noord‐Holland waren niet 
bereid  om hun WVG‐vervoer  onder  te brengen  in het CVV van de provincie. Zonder dit 
WVG‐vervoer zou de omvang van het vervoer zo gering zijn, dat een CVV‐systeem  in dit 
gebied niet haalbaar werd geacht. Daarom bevatte het Programma van Eisen voor het CVV 
niet het vervoer in de Kop van Noord‐Holland Noord. 
 
Tijdens de aanbesteding is niet altijd een duidelijk gemaakt waar de verantwoordelijkheden 
zouden moeten  liggen  en  op welke  aspecten de  vervoerder  gecontroleerd  zou moeten  en 
kunnen worden. Dat  resulteerde  in  een bestek dat op  sommige punten  zeer gedetailleerd 
was, en op andere onderdelen juist erg open en onduidelijk.  
 
Inschrijvers en resultaten 
Drie  partijen  hebben  op  11 maart  2002  een  offerte  ingediend  voor  het  perceel  stads‐  en 
streekvervoer: Arriva, BBA en Connexxion. Voor het CVV hebben eveneens drie vervoerders 
een  bod  uitgebracht:  BBA, Connexxion  en De Vier Gewesten. Voor  beide  percelen  bleek 
Connexxion het beste aanbod  te hebben. Op 23 april hebben het college van Gedeputeerde 
Staten van Noord‐Holland en het College van Burgemeester en Wethouders van Alkmaar 
besloten om Connexxion de beide opdrachten te gunnen. 
 
Tijdens de beoordeling bleek dat één van de  inschrijvers voor het busvervoer  (Arriva) niet 
had voldaan aan de bestekeisen. De offerte werd daarmee niet vergelijkbaar met de andere 
offertes. Het beoordelingsteam was daarom genoodzaakt de offerte van Arriva ter zijde leg‐
gen. De reden daarvoor en de consequenties van dit besluit worden hierna beschreven. 
 
Door de  aanbesteding werd  jaarlijks  een  besparing  van  2,6 miljoen  euro  gerealiseerd. Dit 
geld was vrijwel gelijk aan de extra provinciale bijdrage van de provincie, bovenop de rijks‐
bijdrage aan de exploitatie van het openbaar vervoer. 
 
De gezamenlijke aanbesteding heeft uiteindelijk niet de gewenste synergievoordelen tussen 
stads‐ en streekvervoer en CVV opgeleverd. De provincie had  tijdens de aanbesteding het 
voornemen om de inschrijvers te vragen om een korting bij een aanbieding op beide perce‐
len, zodat de efficiencyvoordelen voor de vervoerder zouden worden doorberekend  in de 
prijs  voor  de  opdrachtgever.  Externe  adviseurs  gaven  tijdens  de  aanbestedingsprocedure 
echter aan dat het vragen van zo’n korting niet mogelijk was. In de  interne evaluatie werd 
geconcludeerd: “Als dit vooraf bekend was geweest had de aanbesteding van bus en OV‐
Taxi niet gelijktijdig hoeven plaats te vinden. Dit zou het wellicht mogelijk hebben gemaakt 
om nog langer te proberen de gemeenten in het gewest  Kop van Noord‐Holland erbij te be‐
trekken” (Noord‐Holland, 2003).  
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Waargenomen strategisch gedrag 
Artikel 37 van de Wp2000 bepaalt dat het personeel van de huidige concessiehouder over‐
gaat naar een nieuwe vervoerder. In de offerteaanvraag was aangegeven hoeveel personen 
voor het busvervoer  in Noord‐Holland Noord werkzaam waren. Op grond van het aanbe‐
stedingsrecht dienen vervoerders zich  te houden aan de bestekeisen en  ‐voorwaarden. Eén 
van deze eisen is dat al het door personeel volgens de door de zittende vervoerder verstrekte 
personeelsopgave  dienen  te worden  overgenomen.  Arriva  gaf  in  haar  offerte  echter  aan 
minder personeel nodig te hebben voor de uitvoering van het vervoer. Arriva was bereid om 
het overtallige personeel over te nemen, maar wilde de kosten hiervan voor rekening van de 
concessieverleners laten komen. Daarmee probeerde Arriva naar de mening van de provin‐
cie om de spelregels te wijzigen en op een oneigenlijke manier goed te scoren bij de beoorde‐
ling van de offertes. De wijze waarop Arriva de verplichting  tot overname van personeel 
wilde invullen, maakte het voor de provincie onmogelijk om deze offerte te vergelijken met 
de  overige  inschrijvingen. Omdat  de  offerte  van Arriva  op  dit  punt  onduidelijk was  en 
voorwaarden bevatte,  is  zij op grond van het beginsel van gelijke behandeling buiten be‐
schouwing gelaten bij de beoordeling van de ingediende offertes. Dat leidde tot verschillen‐
de beroepsprocedures en uiteindelijk tot een uitspraak van het College van beroep voor het 
bedrijfsleven  (CBB). Het CBB oordeelde uiteindelijk dat de provincie  terecht de offerte van 
Arriva terzijde had gelegd. 
 
Het (bewust of onbewust) niet maken van duidelijke keuzes in het bestek bleek zich later in 
het  aanbestedingsproces  te wreken: het maakte  extra onderhandelingen nodig, waarbij de 
provincie de indruk had dat de vervoerder gebruik maakte van zijn positie als feitelijk mo‐
nopolist. Zo wilde de provincie op de achterzijde van de bussen stickers met de naam en het 
logo van de opdrachtgever. Connexxion vroeg hiervoor een zeer hoge prijs. Na onderhande‐
lingen daalde deze prijs, maar nog steeds heeft de provincie de indruk dat zij meer heeft be‐
taald dan redelijk was. 
 
In haar offerte bood Connexxion speciale servicebussen voor de gemeente Alkmaar aan. De‐
ze bussen zijn iets kleiner (en daardoor beter inpasbaar in de binnenstad) en goed toeganke‐
lijk voor mindervaliden. Na gunning bleek dat de door Connexxion aangeboden bussen door 
de fabrikant niet meer te leveren waren. De levering van servicebussen door een andere fa‐
brikant bleek tot vertraging te leiden. Connexxion gaf aan dat de verantwoordelijkheid hier‐
voor bij de fabrikant ligt en dat zij hierop geen invloed heeft. 
Tijdens de uitvoering van de concessie heeft de provincie enkele malen strategisch gedrag 
door de vervoerder waargenomen. Zo heeft Connexxion achtpersoonsbusjes ingezet, terwijl 
de vergoeding van de provincie was gebaseerd op grotere lijnbussen. Dit werd duidelijk na 
klachten van passagiers, die niet kon worden meegenomen door volle busjes en achterbleven 
op haltes. Een ander voorbeeld is dat de vervoerder in 2003 en 2004 materieel inzette dat niet 
voldeed aan de leeftijdseisen. Dit bleek bij actieve controle door de provincie en een vergelij‐
king tussen de door Connexxion gedane opgave van het wagenpark en het materieel dat in 
de praktijk werd waargenomen. Tijdens deze controles werd ook duidelijk dat het wagen‐
park op een aantal andere punten, waaronder de kleurstelling, niet voldeed aan de eisen. 
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In de aanbesteding heeft de provincie als eis gesteld dat de vervoerder jaarlijks minimaal 2% 
reizigersopbrengstengroei dient te realiseren. Vervoerders konden tijdens de aanbestedings‐
procedure aangeven  in hoeverre zij akkoord gingen met de  concessievoorwaarden van de 
provincie en op welke punten zij deze aangepast wilden hebben. De mate waarin een ver‐
voerder akkoord ging, was bepalend voor de punten op dit onderdeel. Connexxion gaf aan 
op alle punten akkoord te gaan met de voorwaarden van de provincie. In de praktijk bleek 
de taakstelling  voor de reizigersopbrengstengroei echter onhaalbaar, waardoor Connexxion 
tijdens   de uitvoering van de concessie  jaarlijks een aanzienlijke malus krijgt opgelegd. On‐
duidelijk is in hoeverre Connexxion tijdens de aanbesteding te verwachting had de taakstel‐
ling te kunnen realiseren, of dat er sprake is van strategisch gedrag door het accepteren van 
onhaalbare voorwaarden om puntenverlies tijdens de aanbesteding te voorkomen. 
 
De provincie heeft periodiek overleg met de vervoerder. Tijdens dit overleg zijn de genoem‐
de punten aan de orde geweest. Dat heeft ertoe geleid dat Connexxion de achtpersoonsbusjes 
verving door grotere bussen. Ook heeft Connexxion wijzigingen  in het wagenpark aange‐
bracht, zodat dit in latere  jaren wel voldeed aan de eisen. Jaarlijks wordt door de provincie 
een malus opgelegd voor het niet realiseren van de voorgeschreven minimale opbrengsten‐
groei. 
 
Leerervaringen 
Wat betreft de interactie met andere partijen heeft de provincie in een interne evaluatie on‐
der andere de volgende leerpunten geformuleerd: 

- Besteed  in de planning niet  alleen aandacht aan vervoerkundige,  financiële,  juridi‐
sche en technische elementen, maar let ook goed op het aanbestedingsproces: betrek 
tijdig alle partijen en zorg voor voldoende draagvlak bij alle betrokkenen; 

- Houd in de planning rekening met het vragen om advies van de consumentenorgani‐
saties; 

- Zorg  vroegtijdig  voor  een  goede  afstemming met  andere OV‐autoriteiten  (Noord‐
Holland, 2003). 

 
Wat  betreft  de  aanbestedingsprocedure  heeft  de  provincie  in  een  interne  evaluatie  onder 
andere de volgende leerpunten geformuleerd: 

- Denk bij aanvang van het proces na over de verhouding tussen busvervoer  en CVV. 
Met name moet antwoord worden gegeven op de vraag of een gezamenlijke aanbe‐
stedingsprocedure  gewenst  is  en  (zo  ja)  in  hoeverre  beide  aanbestedingen  geïnte‐
greerd moeten worden; 

- Het ontwijken van keuzes door vage formuleringen of, het ‘later nader uitwerken’ of 
het ‘in overleg met de vervoerder bepalen’ levert bij het opstellen van het PvE welis‐
waar tijd op, maar wreekt zich later: niet doen dus; 

- Houd rekening met het gedrag van de inschrijvers: hoe zullen zij het PvE willen in‐
terpreteren?; 

- Beoordeel het  liefst op de  te  realiseren doelen  in plaats van  in  te zetten middelen, 
maar doe dit  alleen  als de doelen meetbaar  zijn  en naleving hiervan afgedwongen 
kan worden; 

- Denk bij alle aspecten goed na over de te hanteren criteria, gewichten, klassen en in‐
tervallen (Noord‐Holland, 2003). 
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De aanbesteding van het collectief personenvervoer  in Noord‐Holland Noord heeft  tal van 
andere leerervaringen opgeleverd, die zijn meegenomen in de daaropvolgende aanbestedin‐
gen in Haarlem – IJmond en Gooi en Vechtstreek. Voorbeelden daarvan zijn: 

- Geef vooraf het beschikbare budget aan en vraag wat vervoerders daarvoor kunnen 
bieden. Dit voorkomt  latere correcties, als het beschikbare budget wordt overschre‐
den of er  juist ruimte  is voor extra’s, en beperkt discussies over de personeelspara‐
graaf; 

- Beperk het werken met ‘gemiddelden’, zoals een gemiddelde leeftijd voor het materi‐
eel: om dit te controleren moet inzicht zijn in het gehele ingezette wagenpark en dit 
inzicht is moeilijk te verkrijgen; 

- Beperk het vooraf opleggen van doelstellingen waaraan de vervoerder zich moet con‐
formeren; geef de vervoerder zo veel mogelijk de ruimte om eigen doelstellingen te 
formuleren. 

 
 
5.3  Aanbesteding OV Haarlem ‐ IJmond en Gooi en Vechtstreek 
 
Introductie 
De niet aanbestede concessies voor Haarlem ‐ IJmond en Gooi en Vechtstreek eindigden per 
december 2005. Tot december 2005 was er sprake van vier verschillende concessies: als VOC‐
gemeenten  hadden  Hilversum  en  Haarlem  een  eigen  concessie  voor  hun  stadsvervoer, 
waarbij de gemeente Haarlem ook verantwoordelijk was voor het vervoer  in enkele omlig‐
gende gemeenten: Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede‐Spaarnwoude en Zandvoort. 
Met het verdwijnen van de VOC‐status werden de concessies Haarlem en IJmond samenge‐
voegd tot één aan te besteden concessie Haarlem ‐ IJmond. Hetzelfde gold voor de concessies 
Gooi en Vechtstreek en Hilversum, die bij de aanbesteding werden samengevoegd  tot één 
concessie Gooi en Vechtstreek. 
Voorafgaand aan de aanbesteding heeft de provincie  in 2003 en 2004 visies opgesteld voor 
het openbaar vervoer in Haarlem – IJmond en Gooi en Vechtstreek . Deze visies werden op‐
gesteld in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en bij het opstellen ervan was 
intensief contact met de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties. 
De  visies  bevatten  enerzijds  een  analyse  van de  ontwikkelingen  in het  openbaar  vervoer. 
Geconstateerd werd dat een daling  in het gebruik, stijgende kosten en een dalende rijksbij‐
drage leid tot een gestage afkalving van het openbaar vervoer. In de OV‐visies werden drie 
mogelijkheden  geschetst. Wanneer  geen  beleidswijzigingen  zouden worden  doorgevoerd, 
zou dat  leiden  tot een doorzetting van de huidige  trend, met een steeds verder afnemende 
vraag en aanbod van openbaar vervoer. Om het huidige aantal reizigers vast te houden, was 
een beleidswijziging nodig:  inzetten op sterke lijnen (stamlijnen, volgens de Regionetfiloso‐
fie),  ten koste van de zwakkere  lijnen. Om een  stijging  in het openbaar vervoergebruik  te 
realiseren, was volgens de OV‐visies ook flankerend beleid nodig. Daarbij moest met name 
worden gedacht aan het invoeren van betaald parkeren door gemeenten. 
Het sombere perspectief dat in de OV‐visies werd geschetst, leidde tot veel onrust in de re‐
gio.  In de  regionale pers  verschenen  artikelen  over  buslijnen die dreigden  te  verdwijnen, 
handtekeningen werden  ingezameld en  tijdens de commissievergadering van 29 april 2004 
waarin de OV‐visie werd behandeld, waren  tal van  insprekers en  toehoorders, waaronder 
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veel chauffeurs van Connexxion. De  insprekers wezen op het belang van de verschillende 
buslijnen en riepen de Commissie op om te voorkomen dat deze zouden verdwijnen. 
De  juistheid van de analyse uit de OV‐visies werd niet betwist. Ook het stamlijnenconcept 
werd door de Commissie overgenomen. De Commissie kon zich echter niet vinden  in het 
sombere perspectief dat  in de visies werd geschetst. De gedeputeerde werd daarom opge‐
roepen om een  ‘wenkend perspectief’  te ontwikkelen. Volgens de Commissie moest de ge‐
deputeerde in de OV‐visies niet uitgaan van de feitelijke situatie en bezien wat daarmee het 
hoogst haalbare was, maar diende hij eerst zijn ambities  te benoemen en vervolgens  te on‐
derzoeken wat nodig was om deze ambities te realiseren. 
Vanwege het gebrek aan draagvlak voor de OV‐visies besloot de gedeputeerde de OV‐visies 
te herzien en te voorzien van een hoger ambitieniveau. Vanwege de planning van de aanbe‐
stedingsprocedure werd deze herziene OV‐visie opgeschoven tot ná de aanbesteding. 
In de eerste maanden van 2004 was ook het aanbestedingstraject gestart.  
 
Betrokken partijen 
Eén van de leerervaringen van de eerdere aanbestedingsprocedure in Noord‐Holland Noord 
was dat het belangrijk was om tijdig alle partijen te betrekken bij de aanbestedingsprocedure. 
Daarom  is hieraan bij de aanbesteding van Haarlem – IJmond en Gooi en Vechtstreek veel 
aandacht besteed. Daarbij had de politieke en maatschappelijke onrust als gevolg van de OV‐
visies gevolgen voor het aanbestedingsproces. Gemeenten,  consumentenorganisaties en de 
PS‐commissie waren  bang  voor  het  verdwijnen  van  lijnen  en  eisten  garantie  in  het  Pro‐
gramma van Eisen dat deze zouden worden gehandhaafd.  
De gemeenten Haarlem en Hilversum, voor wie de aanbestede concessie het eind van hun 
eigen opdrachtgeverschap betekende, zijn bij de aanbesteding intensief betrokken. Ambtena‐
ren van Haarlem en Hilversum maakten deel uit van de ambtelijke projectgroep die de aan‐
besteding voorbereidde en uitvoerde.   
Alle partijen zijn door de provincie ‘meegenomen’ in het aanbestedingsproces door ze vanaf 
aanvang  te voorzien van  zo veel mogelijk  informatie  en door  inzichtelijk  te maken welke 
keuzes gemaakt moesten worden. Dat gebeurde onder andere in een start‐ en informatienoti‐
tie met algemene informatie en uitgangspunten in de aanbesteding. Ook is een dilemmanoti‐
tie  opgesteld, waarin  al  vóór  het  concept‐PvE  een  aantal  inhoudelijke  dilemma’s werden 
voorgelegd  aan  betrokkenen:  gemeenten,  consumentenorganisaties  en de  PS‐comissie. Op 
een zelfde wijze is aan alle betrokkenen gevraagd om een prioritering te geven van de ver‐
schillende aspecten van het vervoer, zoals  frequenties, halteafstanden, stiptheid,  toeganke‐
lijkheid en milieu. De reacties daarop zijn verwerkt in het concept‐PvE. 
Met alle gemeenten zijn voorafgaand aan de aanbesteding individuele gesprekken gevoerd. 
Tijdens bijeenkomsten met ambtenaren van alle betrokken gemeenten in de concessiegebie‐
den zijn de vervoerkundige eisen  in het concept‐PvE opgesteld. De provincie heeft daarbij 
niet eerst een plan opgesteld en dit daarna besproken met deze vertegenwoordigers van de 
gemeenten, maar de plannen zijn in gezamenlijkheid ontwikkeld. Dat resulteerde in een con‐
cept‐PvE wat begrepen en geaccepteerd werd door de gemeenten. Wat voor de gemeenten 
wel  lastig was, was dat het concept‐PvE een gegarandeerd minimum voorzieningenniveau 
beschreef, maar  slechts  in algemene  termen, waardoor nog  steeds geen zekerheid bestond 
over  het  voortbestaan  van  concrete  buslijnen. Vanuit  de  gemeente Haarlem werd  gepleit 
voor het eisen van aardgasbussen. De provincie hanteerde al strenge eisen wat betreft mili‐
eubelasting en heeft geen aardgasbussen geëist, maar heeft  in de aanbesteding uiteindelijk 
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wel  punten  toegekend  voor  zeer milieuvriendelijke  voertuigen  in Haarlem  –  IJmond. Dit 
ondanks bezwaren van andere gemeenten in deze regio, die bang waren dat te hoge kwali‐
teitseisen  ten  koste  zouden  gaan  van  de  hoeveelheid  vervoer. De  gemeenten  in Gooi  en 
Vechtstreek deelden deze angst. 
De  leden van de consumentenorganisaties zijn gevraagd om een reactie  te geven op de di‐
lemmanotitie. Daarnaast zijn zij op de gebruikelijke wijze gevraagd om een reactie te geven 
op het concept‐PvE. Daarnaast zijn zij, tijdens de reguliere vergaderingen, regelmatig bijge‐
praat over de laatste stand van zaken wat betreft de aanbesteding. 
De Commssie Wegen, Verkeer en Vervoer heeft in de aprilvergadering van 2004, gelijk met 
de OV‐visie, aandacht besteed aan de start‐ en informatienotitie. Tijdens de vergadering van 
17 juni 2004 is vervolgens de dilemmanotitie behandeld. Op die manier werd de Commissie 
‘meegenomen’  in het aanbestedingsproces en werd voorkomen dat de behandeling van het 
concept‐PvE door de Commissie later zou leiden tot grote wijzigingen.  
De PS‐commissie heeft op eigen  initiatief besloten een  tweetal hoorzittingen  te organiseren 
over het concept‐PvE. Tijdens deze hoorzittingen konden betrokkenen  inspreken. Mede op 
basis van de reacties van deze insprekers heeft de Commissie in september 2004 in twee ver‐
gaderingen de concept‐PvE’s voor Haarlem – IJmond en Gooi en Vechtstreek besproken. De 
insprekers pleitten met name voor het behoud van zwakkere buslijnen. Ook  tijdens de be‐
spreking van het  concept‐PvE  in  september  2004 was dit  een  aandachtspunt. Bij deze be‐
spreking pleitte met name de PvdA‐fractie  ervoor dat de provincie meer  tot  in detail zou 
voorschrijven aan welke eisen de vervoerder moest voldoen. Een meerderheid van de Com‐
missie  steunde  echter de  lijn van de gedeputeerde, die gekozen had voor  een  functionele 
invulling. Op basis van alle reacties heeft de provincie een reactie‐ en wijzigingsnotitie opge‐
steld, met  daarin  alle  opmerkingen  en  de wijzigingsvoorstellen  voor  het  definitieve  Pro‐
gramma van Eisen. Mede op basis van deze wijzigingsvoorstellen  (waaronder enkele aan‐
scherpingen van de eisen wat betreft bedieningsperioden en maximale  loopafstanden naar 
haltes) ging de Commissie in september akkoord met het concept‐PvE. 
Na gunning zijn alle betrokkenen geïnformeerd over de resultaten van de aanbesteding. Op‐
vallend daarbij was na  afloop van de  aanbesteding de gemeenten  in Gooi  en Vechtstreek 
vroegen waarom alleen  in Haarlem –  IJmond aardgasbussen zouden worden  ingezet. Ver‐
klaring daarvoor was dat tussen het moment van opstellen van het concept‐PvE en de gun‐
ning het onderwerp ‘luchtkwaliteit’ hoge prioriteit had gekregen doordat de Raad van State 
op grond van Europese  regelgeving  tal van bouwprojecten blokkeerde wegens overschrij‐
ding van de luchtkwaliteitsnormen.  
 
Toegepaste aanbestedingsvorm en kenmerken van de aanbesteding 
Haarlem / IJmond en Gooi en Vechtstreek zijn beiden  lichtstedelijke gebieden met één cen‐
trumgemeente (Haarlem respectievelijk Hilversum) en een aantal kleinere gemeenten. Lan‐
delijk gebied komt  in deze concessies vrijwel niet voor, met uitzondering van de gemeente 
Wijdemeren  in Gooi en Vechtstreek. Wel  is er een aantal plaatsen met een relatief  lage be‐
bouwingsdichtheid, zoals Bloemendaal en Blaricum, die te maken heeft met het karakter van 
de woningen  in die gemeenten: grote woningen  in de hogere prijsklassen. De  jaarlijks pro‐
vinciale exploitatiebijdrage bedraagt bijna 13 miljoen euro voor Haarlem – IJmond en ruim 8 
miljoen  euro voor Gooi  en Vechtstreek. De  aanbesteding van beide  concessiegebieden ge‐
schiedde  vrijwel  gelijkertijd. De  aanbestedingsvorm  en  uitwerking  daarvan was  bij  beide 
gebieden zo veel mogelijk gelijk, maar formeel was sprake van twee gescheiden procedures. 
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Naar aanleiding van de aanbesteding  in Noord‐Holland Noord was de aanbestedingsvorm 
in Haarlem –  IJmond en Gooi en Vechtstreek op  twee belangrijke punten gewijzigd.  In de 
eerste plaats was niet vooraf  een dienstenpakket beschreven  en werd bij de  aanbesteding 
gevraagd om een prijs; de provincie gaf nu vooraf inzicht in het beschikbare exploitatiebud‐
get en vroeg de vervoerders om een aanbod  te doen, gegeven dit budget en met  inachtne‐
ming van  een aantal minimumeisen. Bij de beoordeling van dit aanbod  lette de provincie 
zowel op de hoeveelheid aanbod  (aantal dienstregelingsuren) als de kwaliteit van het aan‐
bod: het vervoerplan en een uitvoeringsplan, waarin de vervoerder tal van kwaliteitsaspec‐
ten kon beschrijven. 
 
De tweede belangrijke wijziging was dat de provincie besloot om niet langer tot in detail het 
lijnennet voor te schrijven, maar om te kiezen voor een functionele invulling. Dat betekende 
dat de provincie minimumeisen beschreef. Afhankelijk van de stedelijkheidsgraad van een 
bepaalde wijk diende de vervoerder per uur mimimaal 0, 1, 2 of 4 maal een verbinding met 
een  stadscentrum en een vervoerknooppunt  te bieden. Ook werd een maximum benoemd 
aan de  loopafstand  tussen woning en halte, die eveneens afhankelijk was van de stedelijk‐
heidsgraad. Daarnaast werden eisen gesteld aan de bediening van winkelcentra, ziekenhui‐
zen,  scholen,  bedrijventerreinen  en  recreatiecentra. Met  inachtneming  van  deze minimale 
eisen mocht de vervoerder zelf een optimaal lijnennet en een dienstregeling ontwerpen. Op 
die manier kon de vervoerder optimaal zijn expertise benutten. Een ander voordeel van deze 
zogenaamde ‘prOVielen‐systematiek’ is dat voor alle gemeenten uniforme eisen gelden: een 
bepaalde  stedelijkheidsgraad  geeft  recht  op  een  bepaalde minimumhoeveelheid  openbaar 
vervoer, waardoor ongelijkheid  tussen gemeenten wordt voorkomen. Een uitzondering op 
het stellen van functionele eisen werd gemaakt voor de stamlijnen. Conform de Regionetfilo‐
sofie werden voor deze  lijnen zowel  lijnvoering, haltes als  (hoge) minimale  frequenties be‐
schreven.  
 
Als uitwerking van de filosofie om functionele eisen te stellen, heeft de provincie bij de aan‐
bestedingen in Haarlem – IJmond en Gooi en Vechtstreek voor het eerst gewerkt met streef‐
waarden. Bij de aanbesteding  is aan de  inschrijvers gevraagd om streefwaarden  te offreren 
voor  betrouwbaarheid,  klanttevredenheid  en  reizigersopbrengstengroei.  Een  hoge  streef‐
waarde leidde tot veel punten bij de beoordeling van de offerte. Tijdens de uitvoering van de 
concessie zou de door de vervoerder geoffreerde  streefwaarde bepalend zijn voor het  toe‐
kennen van een bonus of malus: realiseerde de vervoerder zijn streefwaarden, dan kreeg hij 
een bonus, zo niet, dan diende hij een malus te betalen. Achterliggende gedachte hierbij was 
dat de kwaliteit afhankelijk  is van  tal van  factoren, maar uiteindelijk gaat het erom dat de 
vervoerder zorgt voor zo veel mogelijk en zo  tevreden mogelijk reizigers. De kwaliteit van 
de dienstverlening  is afhankelijk van tal van factoren, die door de provincie onmogelijk al‐
lemaal kunnen worden beschreven. Bovendien  leidt het stellen van eisen nog niet automa‐
tisch tot het gewenste resultaat: daarvoor is ook controle en handhaving nodig. De vraag is 
of de provincie  in staat  is  (en zou moeten zijn) om alle kwaliteitsaspecten  te benoemen,  te 
controleren en te handhaving. Beter kan zij sturen op het gewenste resultaat: tevreden reizi‐
gers en opbrengstengroei. Daarbij kan zij zelf doelstellingen opleggen, maar dat kan ertoe 
leiden  dat  een  vervoerder  zich  geconfronteerd  ziet met  onhaalbare  doelstellingen  of  juist 
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geen mogelijkheden heeft  om haar  eigen, hogere,  ambities  te  realiseren. Daarom heeft de 
provincie het aan de vervoerder overgelaten om het ambitieniveau te bepalen. 
 
Inschrijvers en resultaten 
Bij beide aanbestedingen werden offertes ingediend door Arriva, BBA en Connexxion. Beide 
aanbestedingen werden gewonnen door Connexxion. De provincie was zeer  tevreden over 
de aanbiedingen van Connexxion. Connexxion bood voor beide concessiegebieden ongeveer 
15% meer dienstregelingsuren aan  tegen een vrijwel gelijkblijvend budget. Daarnaast bood 
Connexxion  tal  van  kwaliteitsaspecten,  zoals  een  goed marketingplan,  aardgasbussen  in 
Haarlem – IJmond en een vertrektimer die de chauffeur laat zien of hij op tijd rijdt en zo de 
stiptheid verbetert.  
Bij de aanbesteding van de concessie Gooi en Vechtstreek moest de offerte van Arriva terzij‐
de worden gelegd. Arriva geoffreerde dienstregeling van Arriva voldeed niet aan de mini‐
mumeisen wat betreft de  stamlijnen, waardoor de provincie  zich genoodzaakt  zag om de 
offerte van Arriva  terzijde  te  leggen en verder buiten beschouwing  te  laten. Arriva diende 
tegen dit besluit bezwaar in bij de provinciale Hoor‐ en Adviescommissie (HAC). Deze ver‐
klaarde de bezwaren van Arriva ongegrond.  
Door de  bezwaarprocedure van Arriva was het voor Connexxion onmogelijk om voor Gooi 
en Vechtstreek nieuwe bussen te bestellen. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de nieuwe bus‐
sen pas een aantal maanden later dan gepland in dienst werden gesteld. 
 
Waargenomen strategisch gedrag 
De provincie Noord‐Holland heeft er voor gekozen om de vervoerder veel ondernemings‐
vrijheid te geven. De vervoerder wordt vooral (financieel) afgerekend op de behaalde resul‐
taten wat betreft reizigersopbrengstengroei, klanttevredenheid en betrouwbaarheid. 
De  aanbestede  concessies  zijn  ingegaan  op december  2005. De  resultaten voor klanttevre‐
denheid en reizigersopbrengstengroei worden in de eerste helft van 2007 bekend. Het is nu 
dus nog niet mogelijk  om  te  beoordelen  in hoeverre Connexxion  zijn  streefwaarden  voor 
2006 heeft gerealiseerd. 
De  door  de  provincie  gekozen  aanbestedingsvorm  betekent  ook  dat  de  provincie  relatief 
weinig bemoeienis heeft met de vervoerder: de provincie heeft  slechts  een beperkt  aantal 
eisen gesteld en hoeft daarom niet tot in detail te controleren op welke wijze de vervoerder 
het openbaar vervoer verzorgt.  
In sommige gevallen blijkt meer inzicht in de kostenstructuur van de vervoerder wenselijk. 
Zo  is de vraag wat de precieze gevolgen zijn van de  inzet van aardgasbussen, wat betreft 
kosten en milieubelasting. Het antwoord op deze vraag is met name gewenst in verband met 
vervolgaanbestedingen,  zoals de  nieuwe  aanbesteding  van  het  vervoer  in Noord‐Holland 
Noord. De provincie moet daarbij echter vertrouwen op informatie die de vervoerder aanle‐
vert en heeft geen mogelijkheden om deze te controleren. 
Wat betreft het materieel heeft de provincie een aantal eisen gesteld, onder andere aan kleur‐
stelling, reclame en vermelding van de naam van de opdrachtgever. In 2006 heeft de provin‐
cie herhaaldelijk actief gecontroleerd of Connexxion zich hield aan deze eisen. Daarbij bleek 
dat niet altijd werd voldaan aan de eisen. Ook werd  incidenteel materieel  ingezet dat niet 
toegestaan was, zoals dieselbussen  in Haarlem –  IJmond. De provincie heeft dit een aantal 
malen aan de orde gesteld tijdens het periodieke overleg met de vervoerder. De indruk is dat 
dit heeft geleid tot verbeteringen.  
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Wat betreft andere zaken, zoals rituitval, vertrouwt de provincie primair op de opgave van 
de vervoerder. Ze gaat er daarbij van uit dat een gebrekkige uitvoering door de vervoerder 
zal blijken uit klachten van reizigers. De ervaring van de provincie is dat informatie door de 
vervoerder slechts spaarzaam wordt verstrekt en dat de opdrachtgever zelfden of niet actief 
wordt geïnformeerd. Ook constateert de provincie dat de personele wisselingen en het ver‐
loop bij de vervoerder groot is en dat ontwikkeltaken gedurende de concessie beperkt wor‐
den uitgevoerd. Gebiedskennis lijkt slechts beperkt aanwezig te zijn bij de vervoerder.  
 
Leerervaringen 
De aanbestedingen van Haarlem – IJmond en Gooi en Vechtstreek zijn succesvol verlopen, 
zowel  inhoudelijk  als wat  betreft het proces met  belanghebbenden. Enkele  leerervaringen 
zijn: 

- De minimumeisen en de  strenge  toetsing daarop maakten het noodzakelijk één  in‐
schrijving terzijde te leggen. Bij een volgende aanbesteding moet dit zoveel mogelijk 
voorkomen worden; 

- De hoge minimumeisen  (in de prOVielen) hebben  in een aantal gevallen geleid  tot 
buslijnen of ritten die vervoerkundig onlogisch zijn en een zeer beperkte meerwaarde 
hebben. Eén  buslijn die  specifiek  is  ingelegd  vanwege de minimumeisen  (lijn  1  in 
Haarlem –  IJmond)  is  inmiddels weer opgeheven. De vervoerders geven bovendien 
aan dat de minimumeisen  zo hoog  zijn, dat de  feitelijke  ondernemingsvrijheid be‐
perkt  is.   De minimumeisen moeten daarom  zodanig worden geformuleerd dat  er 
voldoende vrijheid overblijft voor vervoerders en dat geen  lijnen met zeer beperkte 
waarde moeten worden ingelegd. 

 
 
5.4  Overige aanbestedingen 
 
Naast de bovengenoemde aanbestedingen heeft de provincie Noord‐Holland inmiddels het 
CVV in Haarlem – IJmond en Gooi en Vechtstreek aanbesteed. Ook heeft de provincie een 
aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amster‐
dam. Het eerste contract voor het CVV in Haarlem – IJmond heeft de provincie ontbonden 
wegens wanprestatie van de vervoerder. De aanbesteding van de hogesnelheidsveerdienst 
leidde tot een juridisch geschil, waarbij het Hof van Amsterdam uiteindelijk oordeelde dat 
de aanbesteding (deels overnieuw) moest. Deze twee aanbestedingen worden hieronder kort 
besproken. 
 
CVV Haarlem ‐ IJmond 
De eerste aanbesteding van het CVV in Haarlem – IJmond (2004) is gewonnen door Arriva. 
Tijdens de uitvoering van het contract bleek dat het vervoer niet conform opdracht werd 
uitgevoerd. De provincie ontving een groot aantal klachten over ritten die niet of te laat wer‐
den uitgevoerd. Daarnaast deden zich incidenten voor die betrekking hadden op de veilig‐
heid, met name onjuist vastgezette rolstoelen. Op basis van de klachten en eigen waarne‐
mingen heeft de provincie de vervoerder aangesproken op zijn prestaties. Toen verbeterin‐
gen uitbleven, heeft de provincie het contract ontbonden. Connexxion heeft vervolgens een 
jaar lang het vervoer verricht. Tegelijkertijd heeft de provincie een nieuwe aanbestedings‐
procedure georganiseerd, die is gewonnen door Connexxion. 
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De problemen bij Arriva werden met name veroorzaakt door het gebrekkig functioneren van 
een lokale onderaannemer, waarop Arriva onvoldoende grip bleek te hebben. De provincie 
heeft na ontbinding een schadeclaim neergelegd bij Arriva voor de meerkosten als gevolg 
van het tijdelijke contract met Connexxion. 
 
Hogesnelheidsveerdienst Velsen ‐ Amsterdam 
In 2006 heeft de provincie het contract voor de exploitatie van de hogesnelheidsveerdienst 
Velsen – Amsterdam aanbesteed. De zittende vervoerder, Connexxion, was niet alleen in het 
bezit van het benodigde materieel, maar had ook het exclusieve bezit van noodzakelijke in‐
frastructuur zoals een aanlegsteiger in Amsterdam en een eigen stalling voor de vaartuigen. 
In de voorbereiding van de aanbesteding heeft de provincie ervoor gezorgd dat ook andere 
inschrijvers een aanlegsteiger en een geschikte stalling konden krijgen. 
Bij de aanbesteding schreven  twee vervoerders  in: Connexxion en Veolia. Gunningscriteria 
waren het aantal afvaarten, de korting op de beschikbare exploitatiebijdrage, het vervoerplan 
en  het uitvoeringsplan. Daarnaast werd  gegund  op  streefwaarden, waarbij de  vervoerder 
zelf doelstellingen moest  realiseren voor betrouwbaarheid, klanttevredenheid en  reizigers‐
opbrengsten. Op  basis  van  het  al dan  niet  realiseren  van deze  zelf  geformuleerde doelen 
wordt hij tijdens de uitvoering beloond met een bonus danwel gestraft met een malus. Naar 
aanleiding van de  ervaringen met de  zittende vervoerder  en  op basis van  een  onderzoek 
naar de markt van hogesnelheidsschepen mocht verondersteld worden dat de mogelijkhe‐
den om met een gelijkblijvend budget extra’s te bieden, beperkt waren. Desondanks bood de 
winnende vervoerder, Veolia, het maximale aantal afvaarten én de maximale korting op de 
exploitatiebijdrage. Daarnaast  bood Veolia  zeer  hoge  streefwaarden. Door  de  verliezende 
vervoerder Connexxion is een kort geding aangespannen, omdat zij vond dat de offerte niet 
beoordeeld had mogen worden. De  rechter heeft de provincie daarop geboden met beide 
partijen opnieuw  in onderhandeling  te  treden. De provincie  is hierop  in hoger beroep ge‐
gaan. Het Hof oordeelde dat de provincie, door het  toestaan van  irreële biedingen, onvol‐
doende transparant was geweest over de mogelijkheden van inschrijvers en gebood een her‐
aanbesteding. Dit ondanks dat de provincie  tijdens de zitting van het Hof had aangetoond 
dat de inschrijvers op de hoogte waren van de mogelijkheid om zeer hoge streefwaarden te 
offreren. 
 
Leerervaringen 
De vraag is of de provincie kan voorkomen dat een onderaannemer onvoldoende kwaliteit 
levert. De provincie kan slechts haar contractant aanspraken, deze is vervolgens verant‐
woordelijk voor het functioneren van onderaannemers. Van belang is dat de provincie goede 
waarborgen voor kwaliteit inhoudt, met dermate sterke prikkels dat een contractant zelf zal 
zorgen dat ook zijn onderaannemers kwaliteit zullen leveren. 
De waarneming van de problemen bij het CVV in Haarlem – IJmond en de contractontbin‐
ding konden plaatsvinden op basis van actieve monitoring door de provincie. Leerervaring 
is daarom dat goede monitoring van belang is om tijdig problemen in de uitvoering te kun‐
nen ontdekken. Een goede monitoring geeft daarnaast voldoende bewijsmiddelen om con‐
tractontbinding juridisch mogelijk te maken zonder schadeclaims van de vervoerder. 
Wat betreft de aanbesteding van de hogesnelheidsveerdienst is de leerervaring dat inzicht in 
de marktsituatie  en  kennis  van  het  openbaar  vervoer  belangrijk  is,  zelfs  als  de  provincie 
vooral stuurt op output en de vervoerder zo veel mogelijk ondernemingsvrijheid geeft. Ook 
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is de  leerervaring dat de prikkels  (bonussen  en malussen) dermate hoog moeten  zijn, dat 
strategisch gedrag door vervoerders zo veel mogelijk beperkt wordt. 
 

Samengevat: 
- Het is belangrijk belanghebbenden tijdig te betrekken bij de aanbestedingen; 
- De aanbestedingen in Noord‐Holland hebben tot nu toe een positief resultaat opgeleverd; 
- Verschillende aanbestedingsprocedures eindigden met bezwaar‐ en beroepprocedures; 
- Bij de aanbesteding  is kennis nodig van de marktsituatie, kostenstructuur van  inschrijvers 

en de consequenties van de (minimum)eisen voor de exploitatie; 
- Actieve monitoring is nodig om de uitvoeringskwaliteit te bewaken en zonodig de vervoerder 

aan te spreken op de geleverde prestaties. 
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6  Mogelijkheden voor Noord‐Holland Noord 
 
6.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt  ingegaan op de mogelijke aanbestedingsvormen voor het collectief 
personenvervoer  in  Noord‐Holland  Noord.  Paragraaf  2  geeft  een  samenvatting  van  de 
hoofdstukken 2  tot en met 5.  In paragraaf 3 worden de verschillende dilemma’s nogmaals 
besproken en worden de mogelijkheden en consequenties daarvan benoemd. In paragraaf 4 
wordt  ingegaan  op de  consequenties  van de  specifieke Noord‐Hollandse  situatie  voor de 
theoretisch mogelijke aanbestedingsvormen. Dit alles resulteert in een drietal aanbestedings‐
vormen die toepasbaar zijn bij de komende aanbesteding van het collectief personenvervoer 
in Noord‐Holland Noord. Deze drie vormen, hun belangrijkste kenmerken en de consequen‐
ties daarvan worden beschreven in paragraaf 5. 
 
6.2  Synthese 
 
In hoofdstuk 1 zijn de volgende drie dilemma’s aan de orde gesteld: 

1.  Op welke wijze wil de provincie Noord‐Holland haar opdrachtgeverschap invullen? 
Wil de provincie tot in detail zaken voorschrijven en de vervoerder ontwikkelvrijheid 
geven? 

2.  Wat  is de gewenste omvang van de aan te besteden percelen? Wil de provincie één 
grote OV‐concessie of Noord‐Holland Noord splitsen  in meerdere kleine concessie‐
gebieden? 

3.  Is  integratie  van CVV  en OV wenselijk? Wil de provincie  het CVV  en OV  geïnte‐
greerd aanbesteden of kiest zij voor een scheiding tussen CVV en OV? 

 
In hoofdstuk 2  is een theoretisch kader geschetst. Hierin  is  in de eerste plaats aandacht be‐
steed aan de verschillende vormen van overheidssturing en is geconstateerd dat de provincie 
als opdrachtgever enerzijds een opdrachtgever‐opdrachtnemer‐relatie heeft met de vervoer‐
der en anderzijds speler is in een speelveld met verschillende actoren die het beleid van de 
provincie trachten te beïnvloeden. In de relatie met de opdrachtnemer is sprake van transac‐
tiekosten:  de  kosten  voor  contractvoorbereiding,  contractafsluiting  en monitoring  van  de 
opdrachtnemer. Als commerciële bedrijven zullen vervoerbedrijven gericht zijn op continuï‐
teit, omzetmaximalisatie en winstmaximalisatie. Daarbij kunnen zij gebruik maken van stra‐
tegisch gedrag  in de  relatie met de opdrachtgever, waarbij strategisch gedrag gedefinieerd 
wordt als ‘gedrag in interactie gericht op verwezenlijking van het eigen belang van de han‐
delende actor’. Dit strategisch gedrag is meestal niet in het belang van de opdrachtgever. De 
opdrachtgever moet zich bewust zijn van de mogelijkheid van strategisch gedrag en kan op 
verschillende wijzen dit gedrag beperken of voorkomen. Dat kan onder andere op de vol‐
gende wijzen: 
- Vergroting van de competentie tussen verschillende bedrijven. Instrumenten daartoe zijn 

het creëren van een level playing field en het ruimte bieden voor nieuwe spelers; 
- Afroming van het  rendement van ondernemingen, bijvoorbeeld door het  instellen van 

een maximumrendement (voor zover in de praktijk mogelijk); 
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- Invoering van een goede consumentenbescherming, vooral wanneer consumenten niet of 
nauwelijks de vrijheid hebben om te kiezen voor andere leveranciers; 

- Realisatie van goed  toezicht, waarbij de  toezichthouder de  informatieasymmetrie weg‐
werkt door een grote mate van transparantie van de betrokken bedrijven te realiseren; 

- Realisatie  van  een  intensieve  vervlechting met  actoren  in de  sector, waardoor  de  toe‐
zichthouder als een spin in het web veel informatie ontvangt. 

 
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 is vervolgens aan de orde geweest in welk kader de aanbeste‐
ding plaatsvindt, welke aanbestedingsvormen mogelijk zijn en wat de ervaringen   met de 
eerdere aanbestedingen van de provincie Noord‐Holland zijn. Daaruit blijkt het volgende: 
 
Context 

- Het  juridische kader waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt,  is  ruim. De Wp2000 
stelt Europees aanbesteden verplicht, maar geeft een grote mate van vrijheid aan de 
decentrale  overheden voor wat betreft de wijze waarop het vervoer  georganiseerd 
wordt. Wel heeft de wetgever een duidelijk beeld voor ogen gehad: ondernemings‐
vrijheid voor vervoerbedrijven, zodat op die manier de kostendekkingsgraad wordt 
verhoogd en een groei van het openbaarvervoergebruik wordt gerealiseerd; 

- Gebruikelijk is dat de vervoerder twee inkomstenbronnen heeft: de kaartverkoop en 
de exploitatiebijdragen van opdrachtgevers. De overheid kan er echter ook voor kie‐
zen om zelf de opbrengstverantwoordelijk  te nemen, waarbij de vervoerder alle ex‐
ploitatiekosten vergoed krijgt door de opdrachtgever; 

- De vervoermarkt wordt gedomineerd door drie grote vervoerbedrijven: Arriva, Con‐
nexxion en Veolia. Er is een scherpe concurrentie tussen deze drie bedrijven. Andere 
bedrijven,  zoals gemeentelijke vervoerbedrijven,  zijn uitgesloten van deelname  aan 
aanbestedingen zolang hun  thuismarkt niet  is opengesteld. Voor kleine vervoerders 
is de  technische en  financiële complexiteit van OV‐concessies al snel een probleem. 
Tot  nu  toe  is  onvoldoende  aangetoond  dat  het  aanbesteden  van  kleine  concessies 
leidt  tot  scherpere  en  betere  aanbiedingen  (ervaringen  in  onder  andere  Fryslân  en 
Drenthe); 

- Noord‐Holland Noord is een landelijk gebied, met enkele stedelijke kernen: Alkmaar 
en Heerhugowaard, Den Helder en Hoorn; 

- Het OV‐aandeel in Noord‐Holland Noord is gering, ongeveer 2%, wat overeenkomt 
met het gemiddelde voor landelijke gebieden in Nederland. In ongeveer de helft van 
de gevallen wordt het openbaar vervoer op het platteland gebruikt voor het volgen 
van onderwijs; 

- In haar beleidskader stelt de provincie dat zij burgers een vrije keus in mobiliteit wil 
bieden. Verschillende doelgroepen vragen om een verschillende benadering. De pro‐
vincie maakt onderscheid tussen een kernnet (stamlijnen, conform de Regionetfiloso‐
fie), contractdiensten en aanvullende voorzieningen; 

- De bij het openbaar vervoer betrokken partijen  in Noord‐Holland  (gemeenten, con‐
sumentenorganisaties en de PS‐commissie) hechten veel belang aan goed openbaar 
vervoer. Veel aandacht wordt besteed aan het behoud van de sociale functie van het 
openbaar vervoer. 
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Ervaringen met verschillende aanbestedingsvormen 
- In Nederland is veel verscheidenheid wat betreft de wijze waarop het opdrachtgever‐

schap is georganiseerd. Verschillende overheden hanteren zeer uiteenlopende model‐
len met zeer verschillende sturingsinstrumenten; 

- Hoewel de  keuze  voor de  aanbestedingsvorm  zeer  verschillend  is,  is de motivatie 
voor deze keuze opvallend gelijk: vrijwel alle overheden hebben negatieve ervarin‐
gen met  de  zittende  vervoerder, met  name wat  betreft  de wijze waarop  deze  zijn 
ontwikkeltaken uitvoerde; 

- Sommige overheden schrijven tot in detail voor welke dienstverlening de vervoerder 
dient aan te bieden, andere overheden geven de vervoerder een grote mate van vrij‐
heid. Noord‐Brabant heeft gekozen voor een aanbestedingsmodel waarin alles wordt 
voorgeschreven en de vervoerder geen enkele ontwikkelvrijheid meer heeft. Er zijn 
geen  aanbestedingen  waarbij  een  vervoerder  alle  vrijheid  krijgt.  Alle  overheden 
bouwen waarborgen  in om  te garanderen dat de vervoerder een bepaald minimum 
voorzieningenniveau  zal  bieden,  al  verschilt  de  invulling  van  dit minimumniveau 
sterk; 

- Sommige overheden gaan uit van de potentiële vraag (meestal op basis van geografi‐
sche kenmerken per stad, wijk of buurt) en  leggen dit vast  in een minimum bedie‐
ningsniveau, andere overheden laten de historische vervoervraag bepalend zijn; 

- Overheden die vervoerders zo veel mogelijk de vrije hand geven, bouwen wel me‐
chanismen in om ongewenste wijzigingen van het lijnennet te voorkomen. Een meer‐
dere malen gebruikt mechanisme is het verkrijgen van een positief advies door con‐
sumentenorganisaties als voorwaarde voor toestemming tot wijziging van de dienst‐
regeling; 

- Opvallend is dat bij aanbestedingen waarbij de vervoerder de vrije hand kreeg, vrij‐
wel geen  lijnen of  ritten zijn verdwenen. Voor een vervoerder  is het moeilijker om 
nieuwe reizigers te winnen dan om bestaande reizigers te behouden;  

- De  verschillende  overheden  hanteren  drie  instrumenten  om  de  ontwikkelfunctie 
goed uit te (laten) voeren: het zelf uitvoeren van deze taken, het stimuleren door bo‐
nus‐/malusregelingen en voorschrijven van de  taken die worden verricht met hier‐
voor geoormerkte gelden; 

- Het  is onmogelijk om een duidelijke  relatie  te  leggen  tussen aanbestedingsvorm en 
het kwalitatieve en kwantitatieve  resultaat daarvan. Wel  is het algemene beeld dat 
ongeacht de aanbestedingsvorm voor de opdrachtgevers bij de eerste aanbestedings‐
ronde  een  aanzienlijke  verbetering  is  bereikt  in  de  prijs/kwaliteitsverhouding. Dat 
heeft geleid in meer en beter vervoer voor een gelijkblijvend budget of tot een lagere 
exploitatiebijdrage voor een gelijkblijvend kwaliteitsniveau. Naar verwachting zal er 
bij de  tweede aanbestedingsronde geen of  slechts een zeer beperkte aanbestedings‐
winst mogelijk zijn. 
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Evaluatie eerdere aanbestedingen Noord‐Holland 
Een evaluatie van de eerdere aanbestedingen van het openbaar vervoer  in Noord‐Holland 
levert het volgende beeld op: 

- De aanbesteding van een concessie  is het moment waarop  in grote mate wordt be‐
paald hoe het vervoer in de komende jaren wordt ingevuld. Daarom is er veel maat‐
schappelijke en politieke betrokkenheid, waarbij vooral zorg is over het vervallen van 
lijnen en ritten als gevolg van de aanbesteding; 

- Bij de eerste aanbesteding, Noord‐Holland Noord  (2002), heeft de provincie groten‐
deels routes, bedieningsperioden en frequenties voorgeschreven. De aanbesteding re‐
sulteerde  in een significant  lagere exploitatiebijdrage voor een vrijwel gelijkblijvend 
vervoerpakket; 

- Bij de  latere  aanbestedingen van Haarlem  –  IJmond  en Gooi  en Vechtstreek  (2005) 
heeft de provincie de vervoerder meer ondernemingsvrijheid gegeven en vooraf het 
beschikbare  budget  bepaald. Deze  aanbesteding  resulteerde  in  een  kwantitatief  en 
kwalitatief beter aanbod tegen een gelijkblijvende exploitatiebijdrage; 

- In  enkele  gevallen  is  bekend  dat  de  vervoerder  strategisch  gedrag  vertoonde,  bij‐
voorbeeld door zonder toestemming van de opdrachtgever kleine busjes in te zetten 
in plaats van grote bussen. Niet in alle gevallen is duidelijk in hoeverre sprake is van 
bewust  strategisch gedrag of  andere oorzaken,  zoals onwetendheid of  externe om‐
standigheden. Vanwege de belangen van de verschillende partijen is dit ook onmoge‐
lijk te achterhalen. 

 
 
6.3  De drie dilemma’s  
 
Op basis van de theoretische studie, de analyse van de context en de diverse ervaringen, kan 
wat betreft de drie dilemma’s het volgende beeld worden geconstrueerd: 
 
Dilemma: detailinvulling of vrijheid 
 
  Detailinvulling  Vrijheid voor vervoerder 
Aanbesteding op  Prijs en / of kwantiteit  Prijs, kwantiteit en / of kwaliteit 
Sturing op  Nakoming gestelde eisen  Gerealiseerde prestaties 
Opbrengstverant‐
woordelijkheid bij 

Provincie  Vervoerder 

Mogelijke  
prestatie‐indicatoren  
vervoerder 

‐ Prijs 
‐ Hoeveelheid aanbod (DRU’s) 
‐ Mate van nakoming gestelde eisen 

‐ Aantal reizigers 
‐ Tevredenheid reizigers 
‐ Opbrengsten uit kaartverkoop 

Rol van provincie 
bij aanbesteding 

Ontwikkelen en voorschrijven van 
vervoerproduct 

Kaderstellend (minimumeisen) 

Rol van provincie 
bij uitvoering 

‐ Controle op naleving eisen 
‐ Tussentijds aanpassen van vervoer‐
product 

‐ Monitoring op gerealiseerde presta‐
ties, faciliterend 

Rol van vervoerder  Uitvoerder van eisenpakket opdracht‐
gever 

Ontwikkelen van vervoerproduct 

Juridische robuust‐
heid 

Juridisch toegestaan, maar strijdig met 
bedoeling van de wet (meer onderne‐

Volgens letter en geest van de Wp2000
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mingsvrijheid voor vervoerder) 
Congruentie van 
belangen 

Vervoerder heeft vooral belang bij 
kostenreductie, heeft geen belang bij 
meer of tevreden reizigers. Strijdig‐
heid met belangen van opdrachtgever, 
die slechts kan worden beperkt door 
juiste sturingsinstrumenten toe te pas‐
sen (boetes). 
Tijdens uitvoering concessie heeft 
vervoerder sterke machtspositie als 
opdrachtgever aanvullende wensen 
heeft (hoge kosten voor opdrachtge‐
ver). 

Vervoerder heeft belang bij kostenre‐
ductie, maar ook bij het vervoeren van 
meer reizigers. De opdrachtgever kan 
door de juiste sturingsinstrumenten 
ervoor zorgen dat de vervoerder tus‐
sen deze twee tegenstrijdige belangen 
een goede afweging maakt. 
Bereikte output kan ook worden ver‐
oorzaakt door externe factoren, wat 
leidt tot onzekerheid van vervoerder 
en mogelijkheid discussie. 

Sturings‐
instrumenten 

Boetes op niet nakomen van gestelde 
eisen. 

‐ Opbrengstverantwoordelijkheid 
vervoerder als sturingsinstrument 
‐ Bonus / malusregeling op realisatie 
output 
‐ Boetes op niet nakomen van gestelde 
eisen. 

Tussentijdse aanstu‐
ring door opdracht‐
gever 

Opdrachtgever kan tussentijds tot in 
detail wijzigingen in routes, bedie‐
ningsperioden en frequenties voor‐
schrijven. 

Beperkt. Eventueel mogelijkheid stu‐
ring door meer‐ of minderwerk. 

Consequenties voor 
organisatie op‐
drachtgever 

Opdrachtgever moet zeer veel kennis 
hebben van openbaar vervoer en alle 
daarmee samenhangende activiteiten 
om een zinvol en volledig eisenpakket 
te kunnen opstellen. Veel werk door 
uitgebreide monitoring en opstellen 
van tussentijdse dienstregelingswijzi‐
gingen. Voor Noord‐Holland is aan‐
zienlijke uitbreiding ambtelijke capaci‐
teit noodzakelijk. 

Opdrachtgever kan grotendeels op 
afstand blijven en zich beperken tot 
controle van (beperkt aantal) mini‐
mumeisen en beoordelen van presta‐
ties vervoerder 

Consequenties voor 
organisatie vervoer‐
der 

Rol wordt beperkt tot ‘kilometerboer’. 
Vervoerder zal eigen deskundigheid 
tot minimum beperken.  

Vervoerder krijgt ruimte om zijn des‐
kundigheid maximaal te benutten. 

Uniformiteit  Opdrachtgever heeft mogelijkheid om 
uniforme eisen te stellen in verschil‐
lende gebieden of gedurende verschil‐
lende concessieperioden: herkenbaar 
voor gebruiker. 

Elke vervoerder kan zijn eigen pro‐
ductformules bedenken. Dit komt de 
herkenbaarheid voor de reiziger niet 
ten goede. 

Financiële risico’s 
opdrachtgever 

Groot. De opdrachtgever is op‐
brengstverantwoordelijk. Een daling 
van de reizigersopbrengsten is voor 
rekening van de opdrachtgever. Voor‐
al als sterk wordt ingezet op het be‐
houd van de sociale functie en er on‐
voldoende ruimte is om vraagvolgend 
te zijn, kunnen de opbrengsten dalen. 
De opdrachtgever kan de financiële 

Beperkt. Wanneer de concessie een 
bonus / malussystematiek kent en een 
vervoerder goed presteert, dient de 
opdrachtgever deze bonus uit te ke‐
ren. 
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gevolgen hiervan beperken door het 
schrappen van ritten, maar dit wil zij 
in deze situatie juist voorkomen. Extra 
eigen bijdragen zijn dan noodzakelijk. 
Als tijdens de uitvoering van de con‐
cessie blijkt dat de opdrachtgever in 
het eisenpakket onvolledig is geweest, 
is tussentijdse aanpassing van de eisen 
lastig en kostbaar: de vervoerder kan 
hiervoor een hoge prijs vragen. 

 
Het dilemma  ‘detailinvulling of vrijheid’  is het vraagstuk over de ontwikkelfunctie, dat  in 
vrijwel elke aanbesteding aan de orde komt. Tussen de twee extremen (volledige detailinvul‐
ling of volledige vrijheid) is een scala van tussenvormen denkbaar. Het voorschrijven van tal 
van  eisen wordt meestal  veroorzaakt  door  de wens  van  opdrachtgevers  om  zekerheid  te 
hebben over het aanbod dat de vervoerder tijdens de aanbesteding zal doen en in de praktijk 
zal uitvoeren. Om die zekerheid te verkrijgen, zijn drie mogelijkheden: 

1)  Als  opdrachtgever  alles  voorschrijven,  in  ieder  geval  bedieningsperioden, 
routes en frequenties; 

2)  Als opdrachtgever minimumeisen stellen, waaraan de vervoerder in ieder ge‐
val moet voldoen, ongeacht de vraag; 

3)  Als  opdrachtgever de  vervoerder  vrijheid  geven, maar  een mechanisme  in‐
bouwen  waardoor  de  vervoerder  voor  dienstregelingwijzigingen  toestem‐
ming  nodig heeft van opdrachtgever of andere belanghebbenden. 

 
Dilemma: één concessie of meerdere concessies 
 
  Eén concessie  Meerdere, kleinere concessies 
     
Juridische ro‐
buustheid 

Juridisch mogelijk.  De Wp2000 gaat uit van geografi‐
sche concessies met alleenrecht 
voor vervoerder. Bij meerdere ver‐
voerders in één geografisch gebied 
is een zorgvuldige afbakening van 
de verschillende concessies nood‐
zakelijk. De combinatie van ont‐
wikkelvrijheid voor vervoerder en 
meerdere vervoerders in één geo‐
grafisch gebied is lastig of juridisch 
onmogelijk. 
Scheiding van huidige concessie 
Noord‐Holland Noord in meerde‐
re kleine concessies is door perso‐
neelsparagraaf Wp2000 lastig en 
risicovol. 

Congruentie van  Vervoerder kan binnen het gebied  Het gevaar bestaat dat de verschil‐
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belangen  een efficiënt vervoernetwerk ont‐
wikkelen. 

lende concessiehouders tijdens de 
uitvoering met elkaar concurreren. 

Uniformiteit  Eenvoudig te realiseren doordat er 
één vervoerder is. Opdrachtgever 
kan ook eigen productformules 
ontwikkelen en opleggen aan ver‐
voerder. 

Meerdere vervoerders hebben ver‐
schillende productformules, kan 
leiden tot onduidelijkheid bij reizi‐
gers. Oplossing is dat opdrachtge‐
ver eigen productformule oplegt 
aan vervoerders. 

Marktsituatie  Enkele grote vervoerders. Grote 
concessie heeft schaalvoordelen en 
is aantrekkelijk voor de grote ver‐
voerders. 

Theoretisch meer concurrentie bij 
kleinere concessies, doordat ook 
kleine bedrijven mee kunnen doen. 
OV‐concessies zijn voor kleine 
bedrijven (touringcarbedrijven) 
echter vooral interessant als de 
vervoerder geen ontwikkelvrijheid 
heeft. Gezien financiële risico’s 
zullen kleine bedrijven slechts wil‐
len inschrijven op beperkt aantal 
percelen, waarschijnlijk onvol‐
doende voor totale vervoer in 
Noord‐Holland Noord. 

Aanbestedings‐
technisch 

De provincie heeft ervaring met 
het aanbesteden van grote conces‐
sies. 

Meerdere, kleinere aanbestedings‐
procedures kost meer tijd en capa‐
citeit tijdens aanbestedingsproces. 

Consequenties 
voor 
concessiebeheer 

De provincie heeft ervaring met 
het beheer van grote concessies. 

Meerdere concessies betekent dat 
het concessiebeheer meer capaci‐
teit kost en leidt tot hogere admi‐
nistratieve lasten. 

Vervoerkundig  Mogelijkheid van samenhangend 
netwerk. 

Risico van versnippering, onduide‐
lijkheid voor reizigers, overstap‐
problemen. 

 
In het algemeen is de trend dat de aanbestede concessies groter worden, vanwege de schaal‐
voordelen die dit oplevert en de afstemmingsproblemen die daarmee voorkomen worden. 
Ook heeft een grote concessie minder aanbestedings‐ en beheerskosten dan meerdere kleine‐
re  concessies. Kleine  aanbestedingen  hebben  niet meer  inschrijvers  opgeleverd  dan  grote 
aanbestedingen, in sommige gevallen was bij aanbestedingen van kleine percelen slechts één 
aanbieder. OV‐concessies zijn door hun omvang al snel  te groot voor kleine vervoerbedrij‐
ven. Kleine bedrijven hebben onvoldoende expertise voor toenemende technische eisen (dy‐
namische reisinformatie, chipkaart) en willen bij voorkeur een concessie zonder ontwikkel‐
taken en financiële risico’s. Bovendien willen opdrachtgevers graag zekerheid en stellen aan 
vervoerders daarom omzet‐ en solvabiliteitseisen, waaraan kleine partijen vaak niet kunnen 
voldoen. Dit alles pleit voor het aanbesteden van één grote concessie.  
De enige reden om te kiezen voor een kleine concessie, is dat dit mogelijkheden beidt voor 
innovatieve vervoerders. Hiermee  is één ervaring van een kleine concessie (Vlieland), waar 
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een kleine innovatieve vervoerder zorgt voor goed openbaar vervoer. Om dit soort vervoer‐
ders een kans te geven, is separate aanbesteding van kleine concessies echter niet noodzake‐
lijk:  ook  door  het mogelijk maken  of  stimuleren  van  bepaalde  vormen  van  onderaanne‐
merschap kunnen innovatieve vervoerders een kans worden geboden. 
Samenvattend wegen de voordelen van kleine  concessies niet  op  tegen de geconstateerde 
nadelen en verdient het de voorkeur om Noord‐Holland Noord aan te besteden als één con‐
cessie.  
 
Dilemma: CVV en OV gescheiden of gecombineerd 

 
  CVV en OV gescheiden  CVV en OV gecombineerd 
     
Juridische ro‐
buustheid 

Juridisch mogelijk.  Juridisch mogelijk. 

Congruentie van 
belangen 

Afstemming tussen beide syste‐
men is beperkt. Risico dat verschil‐
lende systemen elkaar beconcurre‐
ren in plaats van aanvullen. 

Beide systemen kunnen elkaar 
aanvullen en versterken. Vervoer‐
der kan integrale afweging maken. 

Uniformiteit  Indien OV en CVV uitgevoerd 
worden door verschillende onder‐
nemers, kan dit leiden tot proble‐
men met herkenbaarheid. 

Herkenbaar voor reiziger. 

Marktsituatie  Voor zowel OV als CVV zijn enke‐
le grote spelers actief (grotendeels 
dezelfde). 

De grote vervoerbedrijven Arriva, 
Veolia en Connexxion zijn in staat 
om CVV en OV gecombineerd aan 
te bieden. Kunnen eventueel ge‐
bruik maken van inhuur lokale 
bedrijven. 

Aanbestedings‐
technisch 

Separate aanbesteding is eenvou‐
diger, maar anderzijds extra tijd en 
capaciteit nodig doordat verschil‐
lende aanbestedingsprocedure 
moeten worden gevolgd. 

Geïntegreerde aanbesteding is 
complexer, maar wel goed moge‐
lijk. Belangrijk om de juiste prik‐
kels in te bouwen om synergie en 
versterking van beide vervoersoor‐
ten te realiseren. 

Consequenties 
voor 
concessiebeheer 

Verschillende contracten vragen 
om meer capaciteit voor concessie‐
beheer. 

Eén opdrachtnemer leidt tot een‐
voudiger concessiebeheer. 

 
De integratie van OV en CVV in één concessie / contract kan leiden tot significante efficien‐
cyvoordelen: een betere afstemming  tussen de verschillende vervoervormen, betere uitwis‐
selbaarheid van voertuigen (belbus en CVV‐voertuig) en de mogelijkheid om beter in te spe‐
len op de vervoervraag. Daar waar CVV en OV gezamenlijk zijn aanbesteed, zijn hiermee 
goede resultaten behaald. Het verdient daarom de voorkeur om bij de aanbesteding van het 
collectief personenvervoer in Noord‐Holland Noord het CVV en het OV geïntegreerd aan te 
besteden.  
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6.4  Toepasbaarheid aanbestedingsvormen in Noord‐Holland Noord 
 
In hoofdstuk 5 is een aantal aanbestedingsvormen onderzocht. De vraag is in hoeverre deze 
aanbestedingsvormen toepasbaar zijn in Noord‐Holland Noord, gezien de specifieke geogra‐
fische, vervoerkundige en markttechnische kenmerken van dit gebied, gezien het beleid van 
de provincie Noord‐Holland en gezien de posities van de verschillende belanghebbenden. 
 
Geografische, vervoerkundige en markttechnische haalbaarheid 
Door het landelijk karakter van Noord‐Holland Noord heeft het CVV hier meer dan in stede‐
lijke gebieden een functie als aanvulling op het openbaar vervoer. Dat vergroot de mogelijk‐
heden die er zijn voor synergie van CVV en OV door gezamenlijke aanbesteding van beide 
vervoervormen. De markt wordt vooral gedomineerd door enkele grote nationale vervoer‐
bedrijven. Voor Noord‐Holland Noord is de situatie wat dat betreft niet anders dan andere 
gebieden in Nederland. Wel is het zo dat, bij het opknippen van het gebied in meerdere klei‐
ne concessies, het aantal ondernemingen waarschijnlijk beperkt zal zijn: de excentrische lig‐
ging  van Noord‐Holland  zorgt  ervoor  dat  buiten  de  regionale  touringcarbedrijven waar‐
schijnlijk weinig andere bedrijven zullen inschrijven. Daarvoor is de afstand tussen de thuis‐
basis van het  touringcarbedrijf en het vervoergebied  te groot. Dit alles pleit voor aanbeste‐
ding van één concessie voor het OV en één contract voor CVV, bij voorkeur geïntegreerd in 
één pakket. 
 
Consistentie met beleid 
Het VVPNH, het PVVP en de OV‐visie gaan uit van maatwerk en van vraagvolgend OV. De 
OV‐visie geeft de vervoerder een duidelijke ontwikkeltaak, met name voor de contractdien‐
sten en aanvullende diensten. Een model waarbij de overheid alle taken naar zich toetrekt en 
de vervoerder tot in detail voorschrijft, pas hierin minder goed. Verder doen de verschillen‐
de beleidsdocumenten geen uitspraken over de wenselijkheid van grote of kleine concessies 
en over het al dan niet integreren van CVV en OV in één aanbesteding.  
 
Belanghebbenden 
In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat de verschillende belanghebbenden vooral waarde hech‐
ten aan het behouden van het huidige openbaar vervoer. Dit standpunt lijkt enerzijds geba‐
seerd op de wens om te voorkomen dat bepaalde plaatsen zijn verstoken van openbaar ver‐
voer. Anderzijds is er een angst voor een ‘kaalslag’ in Noord‐Holland Noord en is de behoef‐
te om zo veel mogelijk openbaar vervoer te realiseren. Deze twee wensen kunnen conflicte‐
ren: gegeven een bepaalde exploitatiebijdrage kan de keus om  in elke plaats openbaar ver‐
voer  aan  te  bieden,  ongeacht  de  vraag,  leiden  tot  een  afname  van  het  totale  aanbod  dat 
mogelijk was indien maximaal werd ingespeeld op de (potentiële) vervoervraag. 
In de verschillende aanbestedingsvormen worden verschillende keuzes gemaakt. Wanneer 
de vervoerder maximale vrijheid krijgt, zal dit leiden tot een maximaal vervoeraanbod, maar 
wordt geen OV aangeboden op tijden en plaatsen dat hieraan onvoldoende behoefte is. Een 
model waarbij geen garanties worden geboden voor een minimum voorzieningenniveau, zal 
naar verwachting onvoldoende draagvlak bij belanghebbenden hebben, ook al kan dit model 
uiteindelijk leiden tot het hoogst mogelijke totale OV‐aanbod. Garanties dat een bepaald mi‐
nimumniveau wordt  aangeboden  zijn  noodzakelijk.  Daarbij  is  voor  de  belanghebbenden 
minder relevant of deze garanties worden verkregen doordat de provincie zelf tot  in detail 
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voorschrijft of doordat kaders worden gesteld waarbinnen de vervoerder ondernemingsvrij‐
heid heeft. 
 
 
6.5  Drie mogelijke aanbestedingsvormen 
 
Op  basis  van  de  uitgevoerde  analyses  zijn  de  volgende  drie  aanbestedingsvormen  voor 
Noord‐Holland Noord denkbaar: 
 

- Model A: ruimte voor vervoerder, vraaggericht 
- Model B: ruimte voor vervoerder, minimumeisen 
- Model C: ontwikkelfunctie naar overheid 

 
Model A betekent dat  in het eerste  jaar het bestaande  lijnennet grotendeels wordt voorge‐
schreven, maar dat gedurende de looptijd van de concessie grote wijzigingen mogelijk zijn: 
ritten worden geschrapt als er onvoldoende vervoervraag is, er worden extra ritten of lijnen 
ingelegd als de vraag hiernaar voldoende groot  is. Het aantal dienstregelingsuren blijft  tij‐
dens de  concessieperiode  gelijk, maar de manier waarop  deze  uren worden  ingezet,  ver‐
schilt. 
 
De aanbesteding van het openbaar vervoer in Haarlem – IJmond en Gooi en Vechtstreek ver‐
toont veel overeenkomsten met model B: relatief hoge minimumeisen, maar daarboven ont‐
wikkelruimte voor de vervoerder. Dat betekent dat inwoners de zekerheid van een bepaald 
minimumniveau hebben, ongeacht de mate waarin daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt 
van het openbaar vervoer. Het lijnennet kan bij de start van de aanbestede concessie aanzien‐
lijk wijzigen; de vervoerder bepaalt (met inachtneming van de gestelde eisen) hoe dit lijnen‐
net wordt vormgegeven. 
 
Nieuw  in model A en B  is dat de vervoerder een geoormerkt bedrag voor ontwikkeltaken 
krijgt, zodat gewaarborgd is dat deze tijdens de uitvoering van de concessie voldoende aan‐
dacht krijgen. Ook gaan de modellen A en B uit van een gezamenlijke aanbesteding van CVV 
en OV. 
 
In model C heeft de provincie als opdrachtgever de volledig regie  in eigen hand,  is zij zelf 
verantwoordelijk voor alle ontwikkeltaken (inclusief marketing) en draagt zelf de financiële 
verantwoordelijkheid voor de reizigersopbrengsten. 
 

 84



De belangrijkste kenmerken van de drie mogelijke modellen zijn: 
 
  Model A  Model B  Model C 
Belangrijkste kenmer‐
ken 

Ruimte voor vervoer‐
der, vraaggericht 

Ruimte voor vervoer‐
der, minimumeisen 

Ontwikkelfunctie volle‐
dig bij overheid 

Opbrengst‐
verantwoordelijkheid 

Bij vervoerder  Bij vervoerder  Bij provincie 
 
 

Relatie tussen CVV en 
OV 

Geen. CVV en OV sepa‐
raat aanbesteed. Moge‐
lijke concurrentie tussen 
verschillende systemen: 
CVV wordt gebruikt, 
terwijl het OV een al‐
ternatief is. 

Complementair. CVV 
en OV in één systeem. 
Vervoerder zal indien 
mogelijk een alternatief 
voor CVV aanbieden 
(belbus of reguliere 
bus). 

Afhankelijk van invul‐
ling 

Waarborging  
sociale functie 

CVV als minimum. 
Vervoerder is vraagvol‐
gend.  

Gegarandeerd mini‐
mum voorzieningenni‐
veau door functionele 
eisen. Vervoerder is 
vraagvolgend, maar 
met inachtneming van 
minimale eisen. 

Provincie bepaalt het 
vervoer en kan door 
zelf opgesteld vervoer‐
plan zelf de sociale 
functie waarborgen. 

Eisen bij aanbesteding  Beperkt aantal, vooral 
voor aspecten waarvoor 
vervoerder uit zichzelf 
geen aandacht zal heb‐
ben (bijvoorbeeld mili‐
eueisen). 

Beperkt aantal, vooral 
voor aspecten waarvoor 
vervoerder uit zichzelf 
geen aandacht zal heb‐
ben (bijvoorbeeld mili‐
eueisen). Voor mini‐
maal bedieningsniveau 
functionele eisen. 

Alles wordt gedetail‐
leerd vastgelegd in een 
omvangrijk eisenpakket 
waaraan de vervoerder 
moet voldoen. Als ver‐
voerder voldoet aan 
eisen, krijgt de provin‐
cie wat ze wil. 

Mogelijkheid groei  
OV‐gebruik 

Maximaal omdat ver‐
voerder zich zal richten 
op de grote vervoer‐
stromen.  

Sterk afhankelijk van 
mate waarin minimum‐
eisen nog ruimte overla‐
ten aan vervoerder voor 
extra inzet op sterke 
verbindingen. 

Sterk afhankelijk van 
wensen opdrachtgever. 
Groei alleen mogelijk 
als opdrachtgever 
vraaggericht is en niet 
alleen aandacht heeft 
voor sociale functie. 

Stamlijnen  Vooraf voorgeschreven 
door provincie 

Vooraf voorgeschreven 
door provincie 

Vooraf voorgeschreven 
door provincie 

Regulier OV  Eerste jaar is 
voorgeschreven 
lijnennet het minimum.
Daarna wijzigingen

 
 

mogelijk. 

Afhankelijk van invul‐
ling vervoerder, maar 
met inachtneming van 
minimumeisen. 

Lijnen en frequenties 
door provincie voorge‐
schreven 

CVV  Overal. Reizigers wor‐
den zo snel mogelijk 
naar bushalte of trein‐
station gebracht. 

Overal. Voor niet‐Wvg‐
ers zal de vervoerder zo 
mogelijk alternatief 
aanbieden (belbus of 
reguliere bus). 

Afhankelijk van invul‐
ling door provincie. 
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Belangrijkste  
gunningscriteria 

Hoeveelheid vervoer 
Kwaliteit van vervoer  
(uitvoeringsplan) 

Hoeveelheid aanbod 
Kwaliteit van vervoer 
(vervoerplan en uitvoe‐
ringsplan) 

Laagste prijs  

Ontwikkelfunctie  Ontwikkelbureau bij 
vervoerder. Geoormerkt 
budget van provincie 
voor ontwikkeltaken 
(inclusief promotie en 
marketing). 
 

Ontwikkelbureau bij 
vervoerder. Geoormerkt 
budget van provincie 
voor ontwikkeltaken 
(inclusief promotie en 
marketing). 

OV‐bureau bij provin‐
cie. Alle ontwikkeltaken 
wordt uitgevoerd door 
provincie, de vervoer‐
der is een ‘kilometer‐
boer’ die conform op‐
dracht rijdt. 

Taak provincie bij con‐
cessiebeheer 

Beperkt. Controle of 
vervoerder voldoet aan 
(beperkte) minimale 
eisen. 

Controle op output 
(klanttevredenheid, 
aantal reizigers). 

Actieve controle van 
vervoerder op alle as‐
pecten 
Opstellen jaarlijkse wij‐
zigingsvoorstellen. 

Consequenties voor 
provinciale organisatie 

Beperkt concessiebeheer 
mogelijk. 

Beperkt concessiebeheer 
mogelijk. 

Intensief concessiebe‐
heer. Uitbreiding amb‐
telijke capaciteit nood‐
zakelijk. 

Mogelijkheid tussen‐
tijds ingrijpen provin‐
cie. 

Provincie kan gewenste 
extra ritten inkopen als 
meerwerk of het aantal 
DRU’s verminderen 
(minderwerk. 

Provincie kan gewenste 
extra ritten inkopen als 
meerwerk of het aantal 
DRU’s verminderen 
(minderwerk. 

Provincie bepaalt jaar‐
lijks routes, bedienings‐
periodes en frequenties 
van alle buslijnen. Kan 
aantal ritten verminde‐
ren of vermeerderen. 

Sturingsinstrumenten  ‐ Reizigersopbrengsten 
als primair st
strument.  
‐ Ontwikkelfunctie ge‐
waarborgd door oor‐
merking budget hier‐
voor. 

uringsin‐
‐ Reizigersopbrengsten 
‐ Bonus / malus voor 
gerealiseerde output: 
stiptheid en klanttevre‐
denheid 
‐ Toezicht op uitvoering 
en bedrijfsvoeringspro‐
ces, winsten kostenre‐
ducties deels terug in 
OV (extra vervoer).  
‐ Ontwikkelfunctie ge‐
waarborgd door oor‐
merking budget hier‐
voor. 

‐ Toezicht door provin‐
cie. Boetes bij niet vol‐
doen aan eisenpakket. 

Risico’s  ‐ Eenzijdige focus op 
bereikbaarheidsfunctie 
(zware vervoerstro‐
men), waardoor de 
sociale functie onderbe‐
licht blijft. 
‐ Gebrek aan 
sturingsmogelijkheden 
tijdens de uitvoering 

‐ Minimumeisen zijn te 
hoog, waardoor 
ondernemingsvrijheid 
voor vervoerder in de 
praktijk beperkt is. 
‐ Mogelijke discussies 
over meting output en 
beïnvloeding output 
door externe factoren. 

‐ Eenzijdige focus op 
sociale functie, waar‐
door de bereikbaar‐
heidsfunctie onderbe‐
licht blijft en groei van 
het OV‐gebruik onmo‐
gelijk wordt. 
‐ Financiële risico’s van 
tegenvallende 
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concessie.    opbrengsten, vooral als 
focus sterk op sociale 
functie ligt. 
‐ Conflicten met ver‐
voerder door uiteenlo‐
pende belangen tussen 
vervoerder en provin‐
cie. 
‐ Onvoldoende informa‐
tie bij provincie over 
functioneren van ver‐
voer en wensen van 
reizigers. 

Risico’s te beperken 
door 

‐ Als eis stellen dat voor 
dienstregelingwijzigin‐
gen tijdens concessiepe‐
riode toestemming no‐
dig is van opdrachtge‐
ver en aangeven onder 
welke voorwaarden 
deze toestemming zal 
worden verleend. 

‐ Minimumeisen niet te 
hoog stellen, bijvoor‐
beeld maximaal 60% 
van verwachte aanbod, 
waardoor vervoerder 
ontwikkelruimte houdt.
‐ Output uitsluitend 
beoordelen op basis van 
beperkt aantal objectie‐
ve, meetbare en door 
vervoerder beïnvloed‐
bare indicatoren. 

‐ Aandacht besteden 
aan bereikbaarheids‐
functie en als provincie 
zo veel mogelijk ver‐
voervraag volgen. 
‐ Bij aanbesteding zor‐
gen voor omvangrijk 
eisenpakket en bonus‐
/malusregelingen en bij 
uitvoering concessie 
intensief monitoren op 
uitvoeringskwaliteit. 
‐ Uitvoeren van onder‐
zoeken naar wensen en 
ervaringen van reizi‐
gers. 

Aandachtspunt      Niet in lijn met provin‐
ciale beleidskader. 

 

Samengevat: 
- Behalve de extremen ‘detailinvulling’ en ‘vrijheid voor vervoerder’ zijn tussenvormen denk‐

baar. Op  verschillende manieren  kan  een  opdrachtgever  garanderen  dat  hij  krijgt wat  hij 
wenst.  

- Om meerdere redenen heeft het de voorkeur om Noord‐Holland Noord aan te besteden in één 
grote concessie: schaalvoordelen, samenhang in netwerk, lagere beheerskosten en onvoldoen‐
de bewijs dat kleine concessies leiden tot betere aanbiedingen; 

- Integratie van CVV en OV  in één aanbesteding kan  leiden tot efficiencyvoordelen en extra 
mogelijkheden om in te spelen op de vervoervraag; 

- Voor Noord‐Holland Noord zijn de volgende drie aanbestedingsvormen denkbaar: 
o Model A: ruimte voor vervoerder, vraaggericht; 
o Model B: ruimte voor vervoerder, minimumeisen; 
o Model C: ontwikkelfunctie naar overheid. 
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Bijlage 1: mogelijke onderwerpen in het Programma van Eisen 
 
In een Programma van Eisen worden de volgende onderwerpen behandeld:  
 

- Bekostiging van het openbaar vervoer 
- Ontwikkeling van het openbaar vervoer 
- Wijze waarop reiziger door de vervoerder wordt betrokken 
- Prijsbeleid en tarieven voor de reiziger 
- Sociale veiligheid 
- Milieueisen aan de voertuigen 
- Toegankelijkheid 
- Reisinformatie voorafgaand aan de reis 
- Statische informatie bij halte 
- Statische informatie op knooppunten 
- Informatie in de bus 
- Dynamische reisinformatie op halte/knooppunten 
- Verkooppunten 
- Inrichting halte 
- Inrichting knooppunt 
- Reinheid bus 
- Zitplaatskans 
- Bagageruimte 
- Dienstverlening door de chauffeur 
- Kwaliteit chauffeur 
- Comfort bus 
- Kwaliteit uitvoering dienstregeling 
- Klachtenprocedure 
- Materieel 
- Herkenbaarheid voertuig 
- Busbanen 
- Verkeerslichtenbeïnvloeding 
- Onderhouds‐ en stallingsvoorzieningen 
- Marketing 
- Weg opgebroken/Infra maatregelen/Brug staat open 
- Staking 
- Verdeling opbrengsten 
- SOV‐kaart 
- Informatieverstrekking door vervoerder aan provincie 
- Klantenbarometer 

 
Deze lijst is niet limitatief. 
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Bijlage 2: wettelijke verplichtingen, mogelijkheden en verboden voor 
concessieverlener en ‐houder 
 

Concessieverlener: 
 

VERPLICHTINGEN 
Coördinatieplicht  ‐  Draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van het openbaar vervoer in 

de provincie, met uitzondering van het kaderwetgebied (Wp2000, art. 21) 
Afstemmingsplicht  ‐  Maakt afspraken met andere concessieverleners voor concessiegrensover‐

schrijdende lijnen (Wp2000, art. 25 lid 2) 
Overlegplicht  ‐  Pleegt overleg over afstemming met de concessieverleners in aangrenzende 

gebieden (Wp2000, art. 26 lid 1) 
Beschrijving 
openbaar vervoer 

‐  Omschrijft in de concessie het openbaar vervoer en het gebied  
(Wp2000, art. 25 lid 1) 

Aanbestedingsplicht  ‐  Heeft uiterlijk 1 januari 2006 alle concessies verleend na een procedure van 
aanbesteding (Wp2000, art. 63) 

Aanbestedings‐
reglement 

‐  Stelt bij aanbesteding een aanbestedingsreglement vast voor de procedure 
van aanbesteding van concessies (Wp2000, art. 50). 

Programma van Eisen  ‐  Stelt ten behoeve van de aanbesteding een Programma van Eisen vast, wat 
in elk geval betrekking heeft op: 

‐  de bereikbaarheid van het gebied, 
‐  de algemene eisen die aan het openbaar vervoer worden gesteld, 
‐  de afstemming met het openbaar vervoer in aangrenzende gebieden en met 

andere vormen van personenvervoer, 
‐  de afstemming met milieudoelstellingen van de concessieverlener, 

‐  de te benutten infrastructurele voorzieningen. (Wp2000, art 44 lid 1 en 2)
Adviesvraag consumen‐
tenorganisaties bij 
Programma van Eisen 

‐  Vraagt vóór vaststelling van het Programma van Eisen advies aan consu‐
mentenorganisaties voor zover de voorgestelde eisen de belangen van de 
reiziger raken (Wp2000, art. 44 lid 3) en stelt consumentenorganisaties in de 
gelegenheid om vóór vaststelling van het PvE hierover overleg met hem te 
voeren  (Wp2000, art. 44 lid 4, art. 45) 

Controle vervoerder  ‐  Stelt vóór concessieverlening vast of de vervoerder voldoet aan de wettelijke 
en bij de aanbesteding gestelde eisen voldoet (Bp2000, art. 38) 

Adviesvraag consumen‐
tenorganisaties bij 
concessieverlening 

‐  Vraagt vóór concessieverlening of –wijziging advies aan consumentenorga‐
nisaties en stelt consumentenorganisaties in de gelegenheid overleg met 
hem te voeren voordat advies wordt uitgebracht (Wp2000, art. 27, Bp2000, 
art. 32‐34) 

Concessievoorschriften  ‐  Neemt in een concessie in ieder geval voorschriften op t.a.v.: 
‐  onderwerpen waarover consumentenorganisaties om advies worden 

gevraagd en geïnformeerd, 
‐  tarieven, modellen van vervoerbewijzen en vervoervoorwaarden, 
‐  opstellen van financiële verantwoording van het uitvoeren van een con‐

cessie, 
‐  wijziging, openbaarmaking, datum van ingang en geldigheidsduur van 

de dienstregeling, 
‐  eisen aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van 

reizigers met een handicap, 
‐  waarborgen van veiligheid van reizigers en personeel (Wp2000, art. 32) 

Ontheffing concessie‐
li h

‐  Verleent aan een vervoerder die dit wil een ontheffing voor bepaalde tijd op 
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plicht  het verbod om OV te verrichten zonder concessie, tenzij dit afbreuk doet aan 
de exploitatie van de concessie (Wp2000, art. 29 lid 1, 2 en 4) 

Informatie consumen‐
tenorganisaties 

‐  Informeert consumentenorganisaties ten minste eenmaal per jaar over ge‐
nomen maatregelen die de belangen van reizigers raken (Wp2000, art. 28) 

Besteding rijksbijdrage  ‐  Besteedt de rijksbijdrage aan het openbaar vervoer uitsluitend aan de ont‐
wikkeling, verlening en uitvoering van concessies, aanleg en onderhoud van 
infrastructuur of reservering van financiële middelen ten behoeve van 
openbaar vervoer  
(Bp2000, art. 65) 

Informatie Minister  ‐  Verstrekt aan de Minister informatie over o.a. concessies, verkochte ver‐
voerbewijzen  (Bp2000, art. 41) en gegevens over de besteding van de rijks‐
bijdrage  
(Bp2000, art. 42) 

 
MOGELIJKHEDEN / RECHTEN / BEVOEGDHEDEN: 

Concessiewijziging  ‐  Heeft de bevoegdheid om concessies te verlenen of te wijzigen  
(Wp2000, art. 20 lid 1) 

Aanvullende concessie‐
voorschriften 

‐  Heeft de mogelijkheid om in een concessie voorschriften op te nemen, an‐
ders dan de wettelijk verplichte (Wp2000, art. 32 lid 1) 

Subsidieverstrekking  ‐  Heeft de mogelijkheid om subsidies te verstrekken voor het in een concessie 
omschreven openbaar vervoer (Wp2000, art. 22) 

Concessie‐intrekking  ‐  Heeft de mogelijkheid om een concessie in te trekken indien is gebleken dat 
de concessiehouder de concessie niet naar behoren uitvoert of heeft uitge‐
voerd, waarbij de intrekking niet eerder van kracht wordt dan 13 weken na 
bekendmaking. (Wp2000, art. 43). 

Toestemming conces‐
sieoverdracht 

‐  Heeft de mogelijkheid om een concessiehouder toestemming te geven een 
concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere vervoerder  
(Wp2000, art.41 lid 3). 

Concessieverlenging  ‐  Heeft de mogelijkheid om een concessie maximaal twaalf maanden te ver‐
lengen, indien aanbesteding niet heeft geleid tot concessieverlening 
(Wp2000, art. 47) 

Informatieaanvraag  ‐  Heeft de mogelijkheid om de concessiehouder om gegevens te vragen die 
noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van aanbesteding van een concessie 
(Wp2000, art. 46 lid 1) 

Voorwaarden conces‐
sieontheffing 

‐  Heeft de mogelijkheid om aan een ontheffing om OV te exploiteren, beper‐
kingen en voorschriften te verbinden (Wp2000, art. 29 lid 5) 

Wijziging en intrekking 
concessieontheffing 

‐  Heeft de mogelijkheid tot wijziging of intrekking van een ontheffing op het 
verbod om zonder concessie OV te verrichten (Wp2000, art. 29 lid 2) 

 
VERBODEN 

Belangenverstrengeling  ‐  Mag geen concessie verlenen aan een vervoerder waarvan (gedeeltelijke) 
eigenaar, bestuurder, commissaris, vertegenwoordiger of adviseur lid is van 
bevoegd concessieverlenend orgaan (Wp2000, art. 23 lid 1 sub a) 

Maximum concessiepe‐
riode 

‐  Mag geen concessies verlenen met een vastgesteld tijdvak van meer dan acht 
jaar (Wp2000, art. 24 lid 1) 

Vaststelling dienstrege‐
ling 

‐  Mag niet zelf de dienstregeling vaststellen, maar moet dit overlaten aan de 
vervoerder (Wp2000, art. 21 en diverse uitspraken van College van Beroep 
voor het bedrijfsleven) 
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Concessiehouder: 

 
VERPLICHTINGEN: 

Wettelijke eisen  ‐  Voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbe‐
kwaamheid (Bp2000, art. 21‐30) 

Personeel  ‐  Voldoet aan de eisen die worden gesteld aan personeel (o.a. Bp2000, art. 74) 
en materieel (o.a. Bp2000, art. 79‐81) 

Naleving concessie‐
voorschriften 

‐  Verricht openbaar vervoer volgens hetgeen in de concessie is bepaald 
(Wp2000, art. 34 lid 1) 

Informatieverstrekking 
t.b.v. aanbesteding 

‐  Verstrekt desgevraagd binnen een door de concessieverlener te bepalen 
termijn aan de concessieverlener gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
voorbereiding van een aanbesteding (Wp2000, art. 46 lid 1, Bp2000 art. 39) 

Aanbestedings‐
verplichting 

‐  Rijdt uiterlijk 1 januari 2006 alleen op basis van aanbestede concessies  
(Wp2000, art. 63). 

Overname personeel  ‐  Treedt in overleg met huidige vervoerder en belangenverenigingen van 
werknemers en neemt bij overname van de concessie het zittende directe en 
indirecte personeel van de huidige vervoerder in het concessiegebied over 
(Wp2000, art. 40 en 37) 

Acceptatie nationale 
vervoerbewijzen 

‐  Vervoert reizigers die beschikken over een voor het concessiegebied geldig 
nationaal vervoerbewijs (Wp2000, art. 30 lid 3, Bp2000, art. 41). 

Vervangend vervoer  ‐  Draagt voor zolang reizigers in hun belang worden geschaad zorg voor zo‐
ver dit redelijkerwijs mogelijk is voor vervangend vervoer bij ernstige afwij‐
kingen in de dienstregeling (Wp2000, art.34 lid 2) 

Adviesvraag consumen‐
tenorganisaties 

‐  Vraagt minstens één keer per jaar advies aan consumentenorganisaties over 
voorgenomen wijziging van de dienstregeling, tarieven en overige in de 
concessie geregelde onderwerpen en stelt consumentenorganisaties in de ge‐
legenheid overleg met hem te voeren voordat advies wordt uitgebracht 
(Wp2000, art. 31 lid 1 en 2) 

Geschillencommissie  ‐  Voorziet in instelling van een geschillencommissie (Wp2000, art. 12) 
Klachtenafhandeling  ‐  Maakt kenbaar op welke wijze klachten worden behandeld (Wp2000, art. 13)
Informatieverstrekking  ‐  Verstrekt gegevens over het vervoer t.b.v. een reisinformatiesysteem  

(Wp2000, art. 14 lid 1, Bp2000 art. 10) 
Financiële bijdrage 
reisinformatiesysteem 

‐  Draagt financieel bij de exploitatie van een door de Minister te bepalen reis‐
informatiesysteem (Wp2000, art. 14 lid 2) 

Informatieverstrekking 
reisinformatiesysteem 

‐  Verstrekt desgevraagd aan de Minister informatie over o.a. concessies, ver‐
kochte vervoerbewijzen  (Bp2000, art. 41) en gegevens over de besteding van 
de rijksbijdrage (Bp2000, art. 42) 

 
MOGELIJKHEDEN / RECHTEN / BEVOEGDHEDEN 

Gebruiksrecht infra‐
structuur 

‐  Heeft het recht om gebruik te maken van de beschikbare infrastructuur, 
voor zover dit voor de goede uitvoering van de concessie nodig is (Wp2000, 
art. 35). 

Overdracht concessie  ‐  Heeft de mogelijkheid om na toestemming van de concessieverlener een 
concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere vervoerder, 
mits deze voldoet aan de eisen in wet of concessie (Wp2000, art. 41 lid 1) 

 
VERBODEN: 
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Concessieplicht  ‐  Mag geen openbaar verrichten zonder daartoe verleende concessie (Wp2000, 
art. 19 lid 1) 

Verklaring van  
geen bezwaar 

‐  Mag geen openbaar verrichten zonder verklaring van geen bezwaar (m.b.t. 
max marktaandeel en reciprociteit) van de DG van de NMa (Wp2000, art. 51, 
53 e.a.) 

Belangenverstrengeling  ‐  Mag niet meedoen met aanbesteding indien concessieverlener een beslis‐
sende invloed kan uitoefenen op de activiteiten van de vervoerder (Wp2000, 
art. 48) 

 
De Wet personenvervoer 2000 gebruikt de termen ‘concessiehouder’ en ‘vervoerder’. De 
term ‘concessiehouder’ is gedefinieerd als: ‘vergunninghoudende vervoerder aan wie een 
concessie is verleend’. Daarom is het niet mogelijk om een onderscheid aan te brengen in de 
verplichtingen, mogelijkheden en verboden voor concessiehouders en vervoerders. 
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Bijlage 3: schematisch overzicht financiële stromen 
 
Schematisch zien de financiële stromen in het collectief personenvervoer er als volgt uit: 
 

Rijk 
                             

Brede Doel Uitkering (BDU)    Gemeentefonds 
                             
                                 

Provincie    Gemeenten 
                           

Exploitatiebijdrage  
stads‐ en streekvervoer 

  Exploitatiebijdrage 
CVV 

  WVG‐ 
bijdrage 

                               
                                       
Concessiehouder stads‐ 

en streekvervoer 
  Contractant  

CVV 
                                       
                           
Opbrengsten kaartver‐

koop bus 
  Ritbijdrage  

CVV 
  Ritbijdrage WVG‐ 

geïndiceerden 
                           

Reizigers 

 



Bijlage 4: overzicht concessies in Nederland 
 
 
 

  
Figuur 1: aanbestede en niet aanbestede concessies (bron: KPVV) 
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Figuur 2: vervoerbedrijven per concessie (bron: KPVV) 
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Bijlage 5: relevante passages verkiezingsprogramma’s  
 
Deze bijlage bevat de teksten uit de verkiezingsprogramma’s van de Noord‐Hollandse poli‐
tieke partijen, voor zover deze betrekking hebben of kunnen hebben op de aanbesteding van 
het collectief personenvervoer in Noord‐Holland Noord 
 
PvdA 
In haar verkiezingsprogramma voor de statenverkiezingen van maart 2007 stelt de PvdA: 
“De PvdA ziet veel kansen in verbetering van het openbaar vervoer. Meer treinen, meer bus‐
sen, meer trams. Frequenter, sneller, toegankelijker en financieel aantrekkelijker. Kortom 
meer en slímmer openbaar vervoer. Het is vooral de kunst om de afstanden tussen de 5 en de 
30 kilometer aan te pakken, want daar valt de meeste winst te boeken. Uitgangspunt is 
basismobiliteit voor iedere Noord‐Hollander: een gegarandeerd niveau van openbaar ver‐
voer voor alle woonkernen. Op dit moment is de aansluiting tussen de verschillende soorten 
openbaar vervoer matig. Dat komt omdat verschillende besturen ervoor verantwoordelijk 
zijn: het rijk, de provincie, het ROA, de gemeenten. De PvdA pleit ervoor om het regionale 
openbaar vervoer in één hand te brengen. De PvdA wil dat de provincie Noord‐Holland het 
initiatief neemt om één ‘Vervoersautoriteit’ in te stellen voor bijvoorbeeld de Noordvleugel, 
het samenwerkingsverband van overheden in het noorden van de Randstad. Wij sluiten niet 
uit dat nog grootschaliger samenwerking nodig is, dus voor de hele Randstad. Ook in 
Noord‐Holland Noord kan de samenwerking beter. De PvdA pleit ervoor om de bevoegd‐
heden en middelen voor het reguliere vervoer en voor het doelgroepenvervoer in één hand 
te brengen door middel van een geïntegreerde concessie. De doelstellingen van openbaar 
vervoer moeten duidelijk terug te vinden zijn in de concessieverleningen”.  
 
Als actiepunten ter verbetering van de bereikbaarheid noemt de PvdA onder andere: 

- Een forse uitbreiding van investeringen in het openbaar vervoer; 
- Aantrekkelijke tarieven, onafhankelijk van het soort openbaar vervoer dat je kiest; 
- De OV‐Taxi blijft waardevol als aanvullend vervoermiddel, maar hier en daar moeten 

verdwenen buslijnen weer terug komen; 
- De bus staat klaar voor de eerste opgeleverde woningen in een nieuwe wijk. 

(PvdA Noord‐Holland, 2006, Kansen pakken). 
 
Naast het verkiezingsprogramma heeft de PvdA tijdens de begrotingsbehandeling 2007 (in 
november 2006) een alternatieve begroting gepresenteerd, waarin zij onder andere extra geld 
reserveert voor het openbaar vervoer in Noord‐Holland Noord: “De PvdA wil 1,25 miljoen 
euro extra investeren in het openbaar vervoer in Noord‐Holland Noord. Met dit geld moet 
de kwaliteit van het openbaar vervoer in deze regio bij de komende aanbesteding verbeterd 
worden en aantrekkelijker worden gemaakt, waardoor meer reizigers getrokken kunnen 
worden” (PvdA Noord‐Holland, 2006, BeterBegroting). 
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VVD 
De VVD Noord‐Holland meldt in haar verkiezingsprogramma: “Nog steeds zijn investerin‐
gen in infrastructuur en openbaar vervoer nodig. (…)Uitgangspunt voor de VVD is en blijft 
de vrijheid van keuze voor de burger om gebruik te maken van het middel van vervoer dat 
hem of haar het beste uitkomt. (…) De provincie Noord‐Holland moet naar vermogen mee‐
doen aan oplossingen voor de toenemende mobiliteitsvraag. De rol van de provincie moet, 
naast de verantwoordelijkheid voor de provinciale wegen en het openbaar vervoer, bestaan 
uit een coördinerende rol bij regionale verkeers‐ en vervoersaangelegenheden en een verte‐
genwoordigende rol naar de Rijksoverheid. (…) De VVD wil dat er naar oplossingen gezocht 
wordt voor knelpunten in het openbare vervoersaanbod in de rest van de provincie, zoals in 
dunner bevolkte streken. Hierbij moeten bijzondere projecten, bijvoorbeeld de OV‐taxi en 
buurtbus, zo mogelijk voorgezet en uitgebreid worden. De coördinatie moet verbeterd wor‐
den” (VVD Noord‐Holland, 2006). 
 
CDA 
“Bereikbaarheid blijft een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Daarom 
kiest het CDA in het noorden van de provincie voor snelle, moderne verbindingen tussen het 
noorden en het zuiden. In het zuiden van de provincie kiezen wij voor dóórstroming, vooral 
van het autoverkeer. Dit komt de bereikbaarheid ten goede en is beter voor het milieu (met 
bereikbaarheid bedoelen we àlle vormen van bereikbaarheid: digitaal, per bus, per trein, per 
auto, per fiets, lopend èn over het water.)” Dit staat vermeld in het verkiezingsprogramma 
van het CDA (CDA, 2006).  
 
Daarbij noemt ze onder andere de volgende actiepunten: 

- verbetering van het openbaar vervoer in Noord‐Holland Noord via de introductie 
van een provinciaal hoofdlijnennet voor bussen. Gemeentelijke buslijnen sluiten hier‐
op aan; 

- behoud en versterking van de interne en externe treinverbindingen en het handhaven 
van de treinfrequenties in de spits op minimaal het huidige niveau. Blijven onder‐
steunen van het RegioNet; 

- particulier initiatief ten behoeve van bereikbaarheid aanmoedigen en ondersteunen; 
- een innovatieve snelle en hoogwaardige verbinding tussen Almere en Amsterdam 

onder het IJmeer door; 
- bij doelgroepenvervoer kijken naar combinatiemogelijkheden.  

(CDA Noord‐Holland, 2006) 
 
GroenLinks 
Het verkiezingsprogramma van GroenLinks meldt: 
“Bereikbaarheid is belangrijk, of het nu gaat om een dagje naar het strand of woon‐ werk‐
verkeer. Maar mobiliteit is geen doel op zich. Bij bereikbaarheid kiest GroenLinks allereerst 
voor fiets, bus en trein. Verder investeren in de kwaliteit en snelheid van het openbaar ver‐
voer is dus hard nodig. (…)  
 
GroenLinks kiest voor openbaar vervoer, omdat het beter is voor het milieu en de bereik‐
baarheid. Openbaar vervoer moet een aantrekkelijk en volwaardig alternatief zijn voor au‐
tomobiliteit wil ze reizigers kunnen verleiden er meer gebruik van te maken. Dat betekent: 
goed onderhouden en comfortabele bussen, treinen, trams en metro’s, sociaal veilige haltes 
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en busstations, en concurrerende reistijden. Soms is de auto het enig mogelijke vervoermid‐
del. Maar GroenLinks kiest er nadrukkelijk voor onnodig autogebruik te beperken. De op‐
lossing voor bereikbaarheidsproblemen ligt allereerst in het openbaar vervoer en daarna in 
het beter benutten van bestaande wegen. Dat kan met beprijzing, verkeersmanagement of 
het verbreden van wegen. Pas als die opties niet voldoen, worden nieuwe wegen aangelegd.  
 
Noord‐Holland is een provincie met twee gezichten: verstedelijkt en dichtbevolkt in het zui‐
den, landelijk en dunbevolkt in het noorden. Het aanbod aan openbaar vervoer moet afge‐
stemd zijn op de specifieke behoefte in een gebied. In sommige plaatsen is dat een OV‐taxi of 
buurtbus, in andere plaatsen een lijnbus of regioliner. De luchtkwaliteit moet verbeteren, de 
geluidsoverlast minderen worden en onveilige kruispunten moeten veiliger”.  
 
GroenLinks noemt de volgende actiepunten: 

- De provincie investeert in de kwaliteit van het openbaar vervoer, met de nadruk op 
reizigersinformatie, comfortabele haltes en materieel, toegankelijkheid en doorstro‐
ming.  

- Op OV‐knooppunten werkt de provincie mee aan de aanleg van transferia waar au‐
tomobilisten gemakkelijk op OV kunnen overstappen.  

- Om reistijden in het OV te verkorten zijn veel meer busbanen nodig en direct groen 
licht voor bussen. Dat betekent volledige uitvoering van het programma RegioNet 
met doorstromingsmaatregelen in Haarlem/IJmond en de Gooi & Vechtstreek. 

- De provincie organiseert samen met de vervoerders een promotiecampagne voor het 
OV, naar het voorbeeld van Utrecht of Groningen/Drenthe.  

- De provincie stimuleert dat in nieuwbouwwijken bij de oplevering van de eerste wo‐
ningen een OV‐verbinding beschikbaar is.  

- De provincie breidt het programma Bereikbaarheid Kust uit voor alle badplaatsen 
aan de Noordzee. Daarbij geldt: ruim baan voor OV en fiets, en geen nieuw asfalt 
maar verkeersmanagement. 

(GroenLinks, 2006) 
 
D66 
D66 wijdt in haar verkiezingsprogramma de volgende tekst aan het collectief personenver‐
voer in Noord‐Holland Noord:  
“Voor de recreatie en de werkgelegenheid is het van het grootste belang dat de Noordkop 
goed bereikbaar is, met het openbaar vervoer, over de weg en over de vaarweg. Treinen 
moeten Den Helder blijven aandoen, de busverbindingen moeten zodanig worden ingericht 
dat ieder dorp wordt aangedaan, al is het maar via een belbus. (…)  
De leefbaarheid op het platteland van West Friesland verdient aandacht. De trein tussen 
Hoorn en Enkhuizen moet frequenter en veiliger. D66 wil een dubbel spoor op dit traject. 
Voor een betere aansluiting op de streekbus en beltaxi moeten creatieve oplossingen gevon‐
den worden, zodat de kernen in West Friesland goed ontsloten zijn met het openbaar ver‐
voer.  (…)  
D66 wil dat meer geld wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer en dat proeven worden 
gehouden met doelgroepenvervoer. Denk daar bij aan gratis openbaar vervoer voor ouderen 
en mantelzorgers op weg naar diegene die ze verzorgen, of proeven met een tariefdifferenti‐
atie. Het openbaar vervoer moet ook veiliger en aantrekkelijker worden met een betere in‐
formatie, meer zitplaatsen, droge en windvrije bushokjes en betere aansluitingen. Daartoe 

 102



moeten nieuwe treinstations komen in Haarlem‐West, Holendrecht, Watergraafsmeer en 
Hemboog‐Sloterdijk. Bij nieuwbouwlocaties wordt eerst het openbaar vervoer aangelegd.” 
(D66, 2006) 
 
SP 
De SP stelt in haar verkiezingsprogramma: “Nederland staat vast. Vast in de file, vast op het 
station of vast bij de bushalte. Terwijl het openbaar vervoer een steeds grotere tweedeling 
tussen het noorden en het zuiden van de provincie begint te kennen, is er volop geld voor 
prestigeprojecten als de Zuidtangent buslijn, een zweeftrein of de hogesnelheidslijn dwars 
door Holland. Voor het gewone spoor en de gewone buslijn blijft geen geld over. De over‐
heid dient te zorgen voor een dicht netwerk van betaalbaar openbaar vervoer. De provincie 
beheert het streekvervoer en doet alsof zij het openbaar vervoer aan kan, maar in de praktijk 
wordt het wegbezuinigd. Wij zien wat dat in het noordelijke deel van de provincie heeft op‐
geleverd. De opening van de Zuidtangentlijn tussen Amsterdam Zuidoost en Haarlem bete‐
kende het opheffen van 20 andere lijnen in de regio. Als deze lijn wordt verlengd, mag dat 
niet ten koste gaan van het bestaande lijnennet.” (www.noord‐holland.sp.nl) 
 
Christenunie‐SGP 
In het verkiezingsprogramma van de Christenunie‐SGP wordt de volgende passage gewijd 
aan het collectief personenvervoer: 
“Een goede en moderne infrastructuur is van groot belang. Ongebreidelde uitbreiding van 
wegen is kortzichtig. Het dichtslibben van de steden en de opoffering van het landschap is 
het gevolg. De ChristenUnie‐SGP laat zich leiden door drie criteria:  

- veiligheid, omdat er mensenlevens mee gemoeid zijn,  
- milieueffecten, omdat Gods schepping ermee gemoeid is,  
- leefbaarheid, omdat vervoer een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leefpa‐

troon is.  
De keuzen tussen openbaar vervoer en wegen moet daarom voortdurend met elkaar in ver‐
band worden gebracht, ook bij de vestiging van bedrijventerreinen.  
Ruimtelijk ordeningsbeleid legt veelal de basis voor het mobiliteitsbeleid. Hoe meer integraal 
deze twee beleidsterreinen benaderd worden des te beter. Dit vergt langetermijnvisie en 
meerjarige financiering. Er moet bij het verkeersbeleid meer gedacht worden vanuit de ge‐
bruiker. Blijvende en toenemende aandacht is nodig voor voorzieningen voor ouderen en 
mensen met een functiebeperking. 
 
Verder moet er rekening mee gehouden worden dat het reizigerspubliek van het OV voor 
meer dan de helft uit jongeren bestaat. Het is belangrijk deze jongeren te enthousiasmeren 
voor het OV, zodat zij er blijvend gebruik van maken en dus geen auto kopen.  
In het personenvervoer krijgt het openbaar vervoer een steeds zwakkere concurrentiepositie 
ten opzichte van de auto. Er is in de afgelopen jaren teveel bezuinigd op het stads‐ en streek‐
vervoer. Het openbaar vervoer moet een nieuwe impuls krijgen. Het bedrijfsleven kan be‐
trokken worden bij het investeren in het regionale OV. Ook zij hebben belang bij het bestrij‐
den van files.” 
 
Wat betreft het collectief personenvervoer noemt de Christenunie‐SGP de volgende actie‐
punten: 
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- Onnodig autogebruik moet worden ontmoedigd door te zorgen voor aantrekkelijk 
collectief vervoer. Goede afstemming van de dienstregelingen van rail‐ en busverbin‐
dingen is belangrijk. De mogelijkheden van nieuwe vormen van OV, zoals light rail 
of Superbus, vergroten de bereikbaarheid van de stad. 

- Vrij liggende busbanen kunnen (voor gewone bussen, maar ook voor nieuwe ver‐
voersvormen zoals de superbus) een belangrijke bijdrage leveren aan een goed func‐
tioneren van het OV. 

- De provincie stimuleert proeven met gratis openbaar vervoer. 
- Op het platteland wordt voorzien in een goede dekking van openbaar vervoersvoor‐

zieningen. 
- Goede bereikbaarheid per OV van het onderwijs, ook als dit de provinciegrens over‐

stijgt 
(Christenunie‐SGP, 2006) 
 
Van de overige partijen (fractie Agema, fractie Prins, en fractie Talens) zijn geen standpunten 
wat betreft het openbaar vervoer bekend. Deze fracties hebben geen verkiezingsprogram‐
ma’s. Ook uit andere bronnen, bijvoorbeeld verslagen van commissievergaderingen, is geen 
goed beeld te verkrijgen van de standpunten van deze partij wat betreft het openbaar ver‐
voer en de organisatie daarvan. 
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