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1. AANLEIDING, DOEL EN PROCEDURE 

1.1 AANLEIDING 

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) is het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio 
Amsterdam (het DB) bevoegd om concessies voor openbaar vervoer op haar grondgebied te verlenen. De 
huidige concessies Waterland en Zaanstreek eindigen op 12 december 2021. Om verschillende redenen 
heeft het DB besloten deze concessies per einddatum concessie samen te voegen tot de concessie 
Zaanstreek-Waterland. In november 2019 is de Vervoerregio een Europese aanbestedingsprocedure gestart 
om de concessie Zaanstreek-Waterland aan een vervoerder te verlenen. Op 2 juli 2020 is echter vanwege 
de impact van de COVID-19-pandemie op het gebruik van het openbaar vervoer besloten de aanbesteding 
stop te zetten. Dit vanuit de verwachting dat er geen inschrijvingen zouden komen.  
 
Op 17 december 2020 is door het DB besloten de startdatum van de nieuwe concessie met 2 jaar te 
verschuiven naar december 2023. Voor de periode tussen de huidige concessies en start van de nieuwe 
concessie Zaanstreek-Waterland 2024 (verder: de concessie ZaWa) wordt een noodmaatregel getroffen, 
conform artikel 5 van de PSO-verordening. Beide concessies worden daartoe met twee jaar verlengd.  
 
Inmiddels is het DB gestart met de voorbereidingen op de verlening van de nieuwe concessie ZaWa door 
middel van een procedure van openbare aanbesteding. Hiertoe wordt een aanbestedingsstrategie 
opgesteld. In dit document wordt een aantal belangrijke strategische keuzes vastgelegd ten aanzien van de 
aanbesteding. Vertrekpunt daarbij zijn de doelstellingen die het DB met de aanbesteding van de concessie 
nastreeft en de algemene beleidskaders van de Vervoerregio Amsterdam. De keuzes uit de 
aanbestedingsstrategie worden uitgewerkt in het (ontwerp) Programma van Eisen en de overige 
aanbestedingsstukken.  
 
1.2 DOEL 

Ten behoeve van de aanbestedingsstrategie en de uitwerking daarvan in het (ontwerp) Programma van 
Eisen en de overige aanbestedingsstukken heeft de Vervoerregio een marktconsultatie uitgevoerd. De 
marktconsultatie is aangekondigd op Tenders Electronic Daily en TenderNed. De Vervoerregio ziet de 
marktconsultatie als een kans om: 

• Strategische keuzes aan marktpartijen (vervoerders en leveranciers en andere relevante partijen) voor 
te leggen en eventuele risico’s en randvoorwaarden zo goed mogelijk in kaart te brengen; 

• De interesse voor de concessie Zaanstreek-Waterland 2024 bij potentiële inschrijvers op te wekken/te 
vergroten; 

• Marktpartijen over de aanbesteding te consulteren om de kwaliteit van de aanbestedingsstukken en 
de inschrijvingen te verhogen door waar mogelijk/wenselijk rekening te houden met de ideeën en 
suggesties van marktpartijen. 

 
Dit met als doel het zoveel mogelijk vergroten van de mededinging. 
 
1.3 PROCEDURE  

De communicatie tijdens deze marktconsultatie en het opvragen van informatie is via de berichtenmodule 
van Negometrix verlopen. Aan marktpartijen is gevraagd om schriftelijk antwoord te geven op de vragen in 
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hoofdstuk 2. In dit rapport zijn de bevindingen van de marktconsultatie op hoofdlijnen opgenomen, waarbij 
de antwoorden van marktpartijen zijn geanonimiseerd. Marktpartijen kunnen noch aan de inhoud van dit 
document, noch aan deelname aan de marktconsultatie rechten ontlenen. De Vervoerregio behoudt zich 
het recht voor de wijze waarop de (voorgenomen) aanbestedingsprocedure zal verlopen aan te passen 
en/of wijzigingen aan te brengen in de aard en/of omvang van de opdracht. 
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2. ONDERWERPEN VAN DE MARKTCONSULTATIE EN REACTIES 
VAN DE MARKT 

2.1 STRATEGISCHE KEUZE T.A.V. BEKOSTIGINGSMODEL 

Strategische keuze 
De COVID-19-pandemie heeft grote impact op het gebruik van het openbaar vervoer, ook in de concessie 
ZaWa. In het kader van de herstelplannen ligt nu een afgeschaald vervoerplan voor, voor beide concessies. 
Eventuele steun vanuit het Rijk is uiteindelijk medebepalend hoe de dienstregeling er daadwerkelijk uit 
komt te zien. De Vervoerregio verwacht wel dat het aanbod geleidelijk aan kan worden uitgebreid naarmate 
de reizigers weer terugkeren naar het openbaar vervoer. Het is op dit moment echter nog onduidelijk of en 
hoe het gebruik van het openbaar vervoer zich in de toekomst zal herstellen en welke gevolgen dit heeft 
voor de nieuwe concessie. 
 
De Vervoerregio wil in de nieuwe concessie zo goed mogelijk rekening houden met de onzekerheid rondom 
reizigersherstel en daarmee de reizigersopbrengsten. De Vervoerregio wil een systematiek waarin het 
voorzieningenniveau zich flexibel aanpast aan de (verwachte) vraag naar vervoer. In de aanbesteding denkt 
de Vervoerregio eraan om uit te vragen hoeveel dienstregelinguren/dienstregelingkilometers bij 
verschillende niveaus van reizigersopbrengsten aangeboden worden. In de exploitatiefase van de concessie 
bekijken vervoerder en Vervoerregio twee keer per jaar hoeveel reizigers en reizigersopbrengsten het 
komende jaar worden verwacht. Vervolgens maken zij afspraken over het bijbehorende 
voorzieningenniveau, dit conform hetgeen de vervoerder in zijn inschrijving heeft aangeboden. Deze 
systematiek wil de Vervoerregio toepassen gedurende de gehele looptijd van de concessie. Dit betekent dat 
als het aantal reizigers (en de reizigersopbrengsten) toeneemt, het aanbod automatisch meegroeit om deze 
extra vraag te faciliteren. Omgekeerd geldt dat als de reizigersopbrengsten achterblijven, er ruimte is om 
het voorzieningenniveau af te schalen. 
 
De Vervoerregio acht de kans aanwezig dat in de beginfase van de concessie de reizigersontwikkeling zich 
(nog) moet herstellen van de COVID-19-pandemie. Deze fase kent grote onzekerheid, omdat onduidelijk is 
of en wanneer de reizigers terugkomen. Om een bepaald niveau van OV-aanbod te handhaven, is het op 
een optie om in deze fase de concessiehouder garanties te geven voor de risico’s m.b.t. de opbrengsten. De 
concessiehouder is opbrengstverantwoordelijk en heeft de ontwikkelfunctie, maar de Vervoerregio 
garandeert een bepaald minimum opbrengstenniveau. Dit betekent dat de Vervoerregio het verschil 
bekostigt, als de gerealiseerde reizigersopbrengsten lager blijken dan het garantieniveau. Daarnaast 
verstrekt de Vervoerregio een vaste exploitatiesubsidie. 
 
Op het moment dat een van tevoren bepaald niveau (bijvoorbeeld van reizigersopbrengsten) wordt bereikt, 
dan vervalt de opbrengstgarantstelling van de Vervoerregio. De concessiehouder is vanaf dat moment 
verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de concessie, is volledig opbrengstverantwoordelijk en 
ontvangt van de Vervoerregio een vaste exploitatiesubsidie. 
 
Het kan overigens zijn dat de garantstelling uiteindelijk niet nodig blijkt te zijn in de nieuwe concessie, omdat 
het gebruik zich tijdig herstelt en de reizigersopbrengsten zijn toegenomen tot boven het vastgestelde 
garantieniveau. De opbrengstgarantstelling geldt in principe alleen voor de periode van herstel na de 
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COVID-19-pandemie en eindigt bij de eerste herijking van de concessie (zie paragraaf 2.5), tenzij tijdens de 
herijking anders wordt besloten. 
 
De Vervoerregio denkt er ook over om een zogenaamd kwaliteitsfonds in te stellen. Bij een groei van de 
reizigersopbrengsten boven een nader te bepalen niveau gaat een deel van de meeropbrengsten naar een 
kwaliteitsfonds. Het andere deel mag de vervoerder houden. Via het kwaliteitsfonds komen 
(meer)opbrengsten die vanuit de concessie gegenereerd worden opnieuw ten goede aan verdere 
verbetering van het OV. In aanmerking komen bestedingsvoorstellen die kwaliteit verhogend zijn. Dit 
kunnen eenmalige investeringen zijn in bijvoorbeeld materieel, klantenservice/reisinformatie, maar ook 
structurele zaken zoals uitbreiding van de dienstregeling, aanschaf van extra materieel enz. Het 
bestedingsdoel is dus heel breed. Omdat de vervoerder de ontwikkelfunctie heeft ligt het initiatief bij de 
vervoerder, maar de Vervoerregio kan ook voorstellen doen. 
 
Vragen  
De Vervoerregio heeft met betrekking tot deze strategische keuze de volgende vragen: 
 
1. Hoe kijkt u aan tegen de bekostigingssystematiek die de Vervoerregio voor ogen heeft? 

Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen geven aan dat de beschreven bekostigingsmethodiek werkbaar is, 
aangezien de onzekerheid over de toekomstige reizigersstromen het lastig maakt om betrouwbare 
prognoses te maken. Wel wordt gewezen op een risico dat inschrijvers in de aanbestedingsfase de 
concessie “kopen” door te veel (lees: onder kostprijs) dienstregelinguren aan te bieden bij de 
desbetreffende omzetten. De Vervoerregio krijgt het advies dit te voorkomen door bijvoorbeeld in de 
beoordeling op dit onderdeel geen punten te geven, of in de rekenmethodiek een verplichte minimale 
marge voor te schrijven. 

 
2. Biedt een opbrengstgarantstelling vanuit de Vervoerregio voor u voldoende grond om een 

inschrijving te overwegen? 
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen zien de opbrengstgarantstelling als een goede basis om een 
inschrijving te overwegen. Wel is meegegeven dat het doen van een inschrijving afhankelijk is van een 
gezonde businesscase waarin risico’s goed kunnen worden afgewogen. Ook wordt ervan uit gegaan dat 
het garantieniveau dusdanig wordt gekozen dat er een redelijk vervoeraanbod in stand blijft, waardoor 
het mogelijk is om reizigers weer terug te krijgen in het OV. Ook wordt geadviseerd om de opbrengsten 
uit de OV-studentenkaart in de garantstelling mee te nemen, vanwege de onzekerheid m.b.t. het 
contract met het Ministerie van OC&W op de lange termijn. 

 
3. De Vervoerregio wil zo snel mogelijk naar een situatie waarin geen opbrengstgarantstelling meer 

nodig is. Op welke manier zou de concessiehouder hieraan een bijdrage kunnen leveren? 
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen geven aan dat de concessiehouder via gerichte marketingacties en 
promotie, maar ook via een adaptief lijnennet, bestaande en nieuwe reizigers (weer) in het openbaar 
vervoer kunnen krijgen. De Vervoerregio kan dit stimuleren door daarvoor (positieve) financiële prikkels 
in de concessie op te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een bonus of het gedeeltelijk vergoeden van 
marketingkosten bij bewezen resultaten. Het zo snel mogelijk implementeren van EMV en andere 
onderdelen van het landelijk programma OV-betalen kan ook een positieve bijdrage leveren. 
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4. De Vervoerregio overweegt de overgang van fase mét garantstelling naar de fase zónder 

garantstelling te koppelen aan een van tevoren vastgesteld reizigersopbrengstenniveau. Vindt u dat 
een logisch criterium of ziet u nog andere alternatieven?  
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen vinden dit een logisch criterium. Wel vinden zij het wenselijk dat het 
gedurende de looptijd van de concessie mogelijk moet zijn de garantstelling opnieuw in te voeren 
mocht er in de toekomst weer een terugval in reizigersopbrengsten zijn. 

 
5. Wat vindt u ervan dat de concessiehouder na het vervallen van de opbrengstgarantstelling volledig 

opbrengstverantwoordelijk is?  
Antwoorden marktpartijen: 
Met de bij vraag 4 gemaakte kanttekening omtrent de mogelijkheid om de garantstelling opnieuw van 
toepassing te kunnen verklaren, vinden de geconsulteerde marktpartijen dat de concessiehouder na 
het vervallen van de opbrengstgarantstelling volledig opbrengstverantwoordelijk kan zijn. 

 
6. Hoe kijkt u aan tegen een kwaliteitsfonds?  

Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen begrijpen de keuze voor een kwaliteitsfonds om zo een gedeelte van 
de eventuele extra reizigersopbrengsten terug te laten vloeien ten gunste van de reiziger. Door de 
reizigersopbrengsten te koppelen aan het vervoeraanbod wordt het risicoprofiel van de concessie 
kleiner. Wel wordt opgemerkt dat hogere reizigersopbrengsten niet noodzakelijkerwijs leiden tot een 
hoger rendement bij een vervoerder, omdat soms ook kosten (moeten) toenemen om deze groei te 
faciliteren. Een suggestie om hiermee om te gaan is door bij het kwaliteitsfonds niet uit te gaan van 
reizigersopbrengsten, maar uit te gaan van de marge tussen opbrengsten en kosten. Ook is de vraag 
gesteld in hoeverre het kwaliteitsfonds aangewend mag worden voor een eventuele uitbreiding van de 
materieelvloot om vervoersgroei te faciliteren. 

 
7. Ziet u nog aandachtpunten of heeft u ideeën m.b.t. deze strategische keuze?  

Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen geven een aantal aandachtpunten mee. Ten eerste is het van belang 
wat de exacte definitie is van ‘extra reizigersopbrengsten’ die naar het kwaliteitsfonds vloeien. Ten 
tweede moet het mogelijk zijn om de systematiek tijdens de concessie bij te stellen als dat nodig blijkt 
te zijn. Verder is het van belang duidelijk aan te geven waar de kaders van de garantstelling van de 
opbrengsten en het kwaliteitsfonds liggen.  

2.2 STRATEGISCHE KEUZE T.A.V. ZERO EMISSIEBUSVERVOER 

Strategische keuze 
De Vervoerregio heeft zich gecommitteerd aan het landelijk Bestuursakkoord Zero Emissie Bus (BAZEB) 
waarin is afgesproken dat alle nieuwe bussen die vanaf 2025 worden ingezet emissievrij (ZE) zijn, en dat 
uiterlijk in 2030 alle bussen emissievrij zijn. De bussen moeten bovendien gebruik maken van regionaal 
opgewekte groene energie. De aanbesteding van de concessie ZaWa biedt een uitgelezen kans om deze 
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. De vraag daarbij is niet of, maar in welk tempo 
de transitie naar ZE in de concessie gerealiseerd wordt. De Vervoerregio wenst een 100% ZE-busvloot bij 
start van de nieuwe concessie. Bij het vorige aanbestedingstraject is gebleken dat minimaal 1,5 jaar 
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implementatietijd nodig is om een ZE-systeem te implementeren. Ook bij deze concessieverlening zal 
uitgegaan worden van 1,5 jaar. 
 
De Vervoerregio is voornemens twee locaties in het gebied als stallingslocaties mee te geven in de 
aanbesteding. De eerste locatie bevindt zich in de Achtersluispolder in Zaanstad, de andere locatie is in de 
Baanstee Noord in Purmerend. Op beide stallingslocaties wordt een netaansluiting van 2-5 MVA 
gerealiseerd om laden op de stalling vanaf start concessie mogelijk te maken. Naast deze locaties wordt 
onderzocht of het realiseren van een extra openbaar laadpunt op Zaandam station een mogelijkheid is. Dit 
met het idee om de exploitatiekosten te drukken. 
 
De Vervoerregio onderzoekt daarnaast of al voorafgaand aan de nieuwe concessie een deel van de ZE 
bussen ook al kan gaan rijden. Doel is dan dat er voorafgaand aan de nieuwe concessie al ZE-bussen 
instromen in de noodconcessie Zaanstreek en/of de noodconcessie Waterland. In dat geval zal er een 
overnameregeling komen voor deze specifieke bussen en voor de laadinfrastructuur op de stallingen.  
 
Vragen 
De Vervoerregio heeft met betrekking tot deze strategische keuzes de volgende vragen: 
 
8. Acht u een volledige transitie naar ZE voor de concessie ZaWa vanaf de start van de concessie per 

december 2023 haalbaar? Welke (rand)voorwaarden zijn hiervoor nodig?  
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen vinden een volledige transitie naar ZE vanaf de start van de concessie 
haalbaar. Als randvoorwaarden worden meegegeven dat de laadvoorzieningen tijdig dienen te zijn 
gerealiseerd en dat een implementatieperiode van minimaal 1,5 jaar noodzakelijk is. Ook wordt de 
kanttekening gemaakt dat er op dit moment nog geen elektrische buurtbus met lage vloer en voldoende 
actieradius op de markt beschikbaar is die met een B-rijbewijs gereden mag worden gereden.  

 
9. Wat vindt u van de strategische keuze om een extra netaansluiting op station Zaandam te realiseren, 

geeft dat een positief effect op de exploitatie?  
Antwoorden marktpartijen: 
Uit de marktconsultatie komt op deze vraag geen duidelijk beeld naar voren. Er wordt aangegeven dat 
deze locatie eventueel als back-up zou kunnen dienen als de kosten niet te hoog zijn. Anderzijds wordt 
gemeld dat het toevoegen van alleen een laadlocatie op station Zaandam naast de laadlocaties op de 
twee stallingen slechts een beperkte meerwaarde heeft. Ook is de kanttekening gemaakt dat er steeds 
meer bussen op de markt komen die zonder bijladen overdag de busroutes kunnen rijden. 

 
10. Ziet u naast de genoemde locaties nog andere locaties waar u behoefte zou hebben aan een laadpunt 

om de lijnvoering te kunnen optimaliseren?  
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen hebben geen andere locaties voor laadpunten genoemd. Wel wordt 
opgemerkt dat de eerdergenoemde locaties, in bijlage Q ‘Samenwerkingsovereenkomst Realisatie 
Laadinfrastructuur’ d.d. 7 oktober 2019 van de vorige aanbesteding, ook in de hernieuwde 
aanbesteding in een behoefte voorzien om opportunity charging mogelijk te maken. De benodigde 
capaciteit van de netwerkaansluiting voor deze locaties is mogelijk lager. Dit is vanwege de bij vraag 9 
gememoreerde ontwikkeling bij ZE-busmaterieel die maakt dat de actieradius van de bussen toeneemt 
waardoor opportunity charging minder vaak nodig is. 
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11. Welke informatie met betrekking tot de mogelijk over te nemen ZE-bussen en laadinfrastructuur 

heeft u in ieder geval nodig om een inschrijving te kunnen doen?  
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen benoemen de volgende informatie m.b.t. de over te nemen ZE-bussen 
en laadinfrastructuur: 

• Nieuwwaarde en overnamewaarde van de voertuigen en laadinfrastructuur 

• Volledige technische specificaties van de voertuigen en laadinfrastructuur  

• Garantievoorwaarden van de voertuigen, batterijen en laadinfrastructuur 

• Eigendomsvoorwaarden van de laadinfrastructuur, inclusief trafo’s e.d. 

• Beschikbaarheid van de voertuigen en laadinfrastructuur 

• Energieverbruik van de voertuigen (op omloopniveau per datum)  

• Rendement van de laadinfrastructuur 

• Capex en Opex van de voertuigen en de laadinfrastructuur 

• Alle relevante afgesloten overeenkomsten betreffende voertuigen en laadinfrastructuur, 
waaronder onderhoudscontracten met voorwaarden 

• Onderhoudsschema’s  

• Staat van de batterijen van de voertuigen bij overdracht en vervangingsschema’s  

• Monitoring soft- en hardware van de voertuigen en laadinfrastructuur 
 
12. Ziet u nog aandachtpunten m.b.t. deze strategische keuze?  

Antwoord marktpartijen: 
Als aandachtspunt wordt meegegeven dat de aangegeven netaansluiting van 2-5 MVA niet toereikend 
is voor de locatie Baanstee Noord in Purmerend om het aantal bussen te laden voor de exploitatie. Voor 
de locatie Achtersluispolder in Zaandam lijkt de netaansluiting voldoende te zijn, maar kunnen mogelijk 
capaciteitsproblemen ontstaan mocht het aantal voertuigen in de toekomst toenemen. 
Een ander genoemd aandachtspunt is dat  op locaties waar voertuigen worden opgeladen en gestald 
vanwege verzekeringsrichtlijnen eisen worden gesteld aan de onderlinge afstand tussen voertuigen. Dit 
kan voor de locatie Achtersluispolder in Zaandam een belemmering zijn om grootschalig te kunnen 
laden. 

2.3 STRATEGISCHE KEUZE T.A.V. CONCESSIEDUUR 

Strategische keuze 
Wettelijk gezien kan de concessie ZaWa maximaal 10 jaar zijn, met dien verstande dat de concessieduur 
met maximaal de helft van de oorspronkelijke concessieduur mag worden verlengd indien de vervoerder 
grote investeringen in materieel en/of infrastructuur moet doen. De maximale concessieduur bedraagt in 
dat geval dus 15 jaar. 
 
In de in 2020 stopgezette aanbesteding van de concessie ZaWa ging de Vervoerregio uit van 10 jaar en een 
optie tot verlenging met maximaal 5 jaar. De Vervoerregio houdt vast aan deze keuze. Uit onderzoek in 
opdracht van de Vervoerregio blijkt dat een concessieduur van 15 jaar een kostenneutrale transitie naar 
emissievrij openbaar vervoer mogelijk maakt. Bij deze concessieduur worden de hogere kapitaallasten van 
zero-emissievoertuigen volledig terugverdiend met de lagere brandstof- en onderhoudskosten. Is de 
concessieduur korter dan 15 jaar dan zullen de investeringen die de vervoerder moet doen om de concessie 
ZaWa vanaf de start met zero-emissievoertuigen uit te voeren ten koste gaan van het aanbod. Gezien de 
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hoogte van de investering is de verwachting dat dit effect fors zal zijn. Aandachtspunt daarbij is of de 
voertuigen een zodanige kwaliteit hebben dat zij reizigers 15 jaar lang op betrouwbare en comfortabele 
wijze kunnen vervoeren. 
 
Een lange concessieduur biedt ook andere voordelen. Zo vergroot een langere concessieduur de 
commerciële aantrekkelijkheid van de concessie ZaWa, omdat de vervoerder meer tijd heeft om de 
concessie te ontwikkelen en om eventuele aanloopverliezen en investeringen terug te verdienen. Een extra 
argument is de mogelijk lange herstelperiode na COVID-19. Een lange concessieduur geeft de vervoerder 
de mogelijkheid om gedurende een langere periode opbrengsten in de concessie te genereren en zo het 
effect van een mogelijke eerste onzekere fase in verband met de COVID-19-pandemie te dempen. 
 
Bovendien zijn de transactiekosten voor de Vervoerregio en vervoerders lager indien er gekozen wordt voor 
een langere concessieduur (minder vaak aanbesteden). Daar staat tegenover dat een langere concessieduur 
ten koste gaat van de flexibiliteit om met de eisen die de Vervoerregio aan de vervoerder stelt in te spelen 
op (on)verwachte demografische, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen. In de huidige concessies 
zijn weliswaar bepalingen opgenomen die het mogelijk maken om de concessies waar nodig te wijzigen, 
maar de Vervoerregio is hierbij afhankelijk van de opstelling van de vervoerder. 
 
Om de nadelen van de langere concessieduur te ondervangen is de Vervoerregio voornemens in de 
concessie ZaWa prikkels in te bouwen die de concessiehouder stimuleren om goed te blijven presteren en 
te blijven innoveren. Een belangrijke prikkel is het vooruitzicht van een verlenging van de concessieduur. 
Door het besluit tot verlenging niet alleen te baseren op de prestaties en plannen van de concessiehouder 
maar ook te koppelen aan de aanschafwaarde, verwachte levensduur en onderhoudsstaat van de zero-
emissievoertuigen gedurende de eerste 8 jaar van de concessie, wordt voorkomen dat de 
uitvoeringskwaliteit in de laatste jaren van de concessie afneemt als gevolg van een sterk verminderde 
kwaliteit van de voertuigen. Dit kan door, net als in de concessie Amstelland-Meerlanden en in de 
stopgezette aanbesteding van de concessie ZaWa, een verlengingsoptie van maximaal 5 jaar op te nemen, 
waarbij voor de lengte van de eventuele verlenging onder andere wordt gekeken naar de leeftijd, kwaliteit 
en onderhoudsstaat van de voertuigen. De duur van de eventuele verlenging kan dan ook afgestemd 
worden op de resterende levensduur van de ZE-voertuigen die vanuit de noodconcessie zijn overgenomen. 
Daarnaast kan de gewenste flexibiliteit bereikt worden door in de concessie ZaWa momenten te benoemen 
waarop concessievoorwaarden kunnen worden aangepast/herijkt; dit alles uiteraard binnen de wettelijke 
kaders voor wijziging van concessies. 
 
Samenvattend kiest de Vervoerregio ervoor om de concessie ZaWa voor 10 jaar te verlenen, met een optie 
tot verlenging met maximaal 5 jaar. 
 
Vragen: 
De Vervoerregio heeft met betrekking tot deze strategische keuze de volgende vragen: 
 
13. Hoe kijkt u aan tegen de keuze voor een looptijd van 10 jaar en een verlengingsoptie van maximaal 5 

jaar?  
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen steunen de keuze voor een looptijd van 10 jaar en een 
verlengingsoptie van maximaal 5 jaar. Als aandachtspunt geven marktpartijen mee dat het belangrijk is 
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dat er een overnameregeling is voor materieel dat na 10 jaar nog niet is afgeschreven, mocht de 
concessie niet verlengd worden.  

 
14. Hoe kijkt u aan tegen de criteria voor een verlenging zelf en voor de lengte van deze verlenging?  

Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen vinden de criteria realistisch en werkbaar. Het is voor inschrijvende 
partijen wenselijk dat de criteria om te verlengen vooraf bekend zijn. Partijen vinden het tevens 
wenselijk dat dat deze criteria passen binnen de reguliere operationele kwaliteitsnormen van een 
vervoerder en deze niet te koppelen aan te hoge KPI’s. Hiermee voorkomt de Vervoerregio dat 
potentiële inschrijvers de kans op het niet behalen van de verlengingsoptie als groot inschatten, wat 
leidt tot een hogere risico-opslag bij de inschrijving of zelfs de keuze om af te zien van inschrijven. 
 
Voor wat betreft de lengte van de verlenging wordt opgemerkt dat de verwachting nu is dat de 
batterijen in de voertuigen zo’n 7 tot 8 jaar meegaan. De vervangende batterijen zijn dan aan het eind 
van de (maximale) verlenging ook weer aan vervanging toe. Er is een voorkeur voor de maximale 
verlengingsperiode van 5 jaar. Deze maximale concessielengte van 10 + 5 jaar is de beste keuze om de 
verwachte hoge investeringskosten over een langere periode af te schrijven, wat een gunstigere 
business case oplevert. Ook geeft een langere concessieperiode een betere basis om de nieuwe 
concessie te ontwikkelen vanuit de COVID-19-periode en door te ontwikkelen gedurende de 
concessieperiode. 
 
Tot slot wordt meegegeven dat het wenselijk is dat het besluit tot het toekennen van de 
verlengingsoptie een tweezijdig besluit is. 

2.4 STRATEGISCHE KEUZE T.A.V. FINANCIERINGSFACILITEIT 

Strategische keuze 
Vervoerders geven aan op dit moment weinig financiële ruimte te hebben om grote investeringen te 
bekostigen. Bovendien is door de onzekerheid in reizigersherstel niet duidelijk wanneer de investeringen 
worden terugverdiend. Om de concessie ZaWa aantrekkelijk te maken en de financieringslasten voor het 
gehele OV-systeem tot een minimum te beperken overweegt de Vervoerregio om dergelijke 
investeringsrisico’s voor de concessiehouder te verminderen. Dit kan door de investeringslasten 
(gedeeltelijk) van de concessiehouder over te nemen. Voor de concessie ZaWa zitten de investeringen met 
name in het ZE-busmaterieel en bijbehorende laadinfrastructuur en inpassingskosten. De Vervoerregio is 
daarom voornemens een financieringsconstructie aan te bieden in de vorm van een bussenlening. Dit is de 
meest eenvoudige en reeds van toepassing zijnde financieringsvorm, die ook gebruikt kan worden t.b.v. de 
laadinfrastructuur. Meer informatie over de bussenlening is te vinden in de bijlage. Ook een tripartite 
overeenkomst kan wat de Vervoerregio betreft een optie zijn. 
 
Vragen  
De Vervoerregio heeft met betrekking tot deze strategische keuze de volgende vragen: 
 
15. Is een bussenlening voor u een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen inschrijven en waarom?  

Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen geven aan dat een bussenlening op zich is geen noodzakelijke 
voorwaarde is. Wel wordt meegegeven dat het bieden van een bussenlening of garanties voor 
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bijvoorbeeld een tripartite overeenkomst, waarbij de vervoerder de keuze heeft om die te gebruiken, 
wel een belangrijke voorwaarde is.  

 
16. Is een bussenlening voor u een voldoende voorwaarde om te kunnen inschrijven? Zo nee, aan wat 

voor bekostiging danwel financieringsfaciliteit heeft u behoefte?  
Antwoorden marktpartijen: 
Indien de vervoerder onroerende en mogelijk roerende zaken moet overnemen, dan is het wenselijk 
dat deze zaken ook gefinancierd kunnen worden met de bussenlening of op een andere manier zoals 
genoemd bij antwoord op vraag 15. 

 
17. Ziet u nog aandachtpunten t.a.v. deze strategische keuze? 

Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen hebben geen aandachtspunten genoemd. 

2.5 STRATEGISCHE KEUZE T.A.V. FLEXIBILITEIT/WENDBAARHEID 

Strategische keuze 
Het DB heeft de wens om mechanismen op te nemen die de concessie flexibeler en wendbaarder maken. 
In de concessie ZaWa worden momenten ingebouwd om de concessie te herijken (bijvoorbeeld om de vier 
jaar). Hiermee kan worden ingespeeld op nieuwe/majeure ontwikkelingen. Daarnaast worden zoveel als 
mogelijk verplichtingen en voorwaarden meegegeven om de concessiehouder te stimuleren gedurende de 
concessie in te spelen op ontwikkelingen.  
  
Vragen 
De Vervoerregio heeft met betrekking tot deze strategische keuze de volgende vragen: 
 
18. Op welke wijze kan de Vervoerregio flexibiliteit/wendbaarheid in de concessie inbouwen opdat de 

concessiehouder en Vervoerregio kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen gedurende de looptijd 
van de concessie? Hoe kunnen daarbij voldoende zekerheden voor de concessiehouder worden 
ingebouwd?  
Antwoorden marktpartijen: 
Op deze vraag hebben de marktpartijen verschillende suggesties gedaan. Zo wordt opgemerkt dat de 
voorgestelde bekostigingssystematiek al zorgt voor flexibiliteit/wendbaarheid. Ook de 
herijkingsmomenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren, vooral als deze naast een 
herijking van de kwalitatieve aspecten ook herijking van de bekostigingssystematiek bevat. Hierbij is 
een belangrijke voorwaarde dat zowel de Vervoerregio als de vervoerder achter de uitkomst van de 
herijking staan. 
  
Er wordt daarnaast gewezen op het belang voor de vervoerder om duidelijke kaders te hebben als 
flexibiliteit en wendbaarheid nodig is. Zo dient er bij een flexibel en wendbaar vervoeraanbod een 
overeenkomstig financieringssysteem te staan waarmee de vervoerder invulling kan geven aan de 
ontwikkelingen in de vraag. Investeringen op lijnen waar sprake is van snelgroeiende vraag zouden niet 
ten koste mogen gaan van de kwaliteit van basismobiliteit in gebieden met minder vervoervraag. 
Ook kan flexibiliteit/wendbaarheid onderdeel uitmaken van de aanbesteding, door inschrijvers te 
vragen met plannen te komen hoe zij extra flexibiliteit kunnen creëren in het op- en afschalen van de 
operationele middelen zoals chauffeurs en materieel. 
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2.6 STRATEGISCHE KEUZE T.A.V. SPITSMIJDEN 

Strategische keuze 
Het inrichten van een mobiliteitssysteem met minder piekbelasting in de spits is een belangrijke ambitie 
voor de Vervoerregio. Een betere verdeling van reizigers over de dag is essentieel om de beschikbare 
capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten en zo kosten te verlagen. Spitsmijden kan kansen bieden voor 
het OV-systeem. De Vervoerregio is in dit verband bezig met het maken van afspraken met 
onderwijsinstellingen en werkgevers om minder mensen in de spits te laten reizen. De Vervoerregio wil in 
de concessie aandacht besteden aan spitsmijden. 
 
Vragen 
De Vervoerregio heeft met betrekking tot deze strategische keuze de volgende vragen: 
  
19. Hoe kijkt u aan tegen de ambitie van de Vervoerregio om in de concessie aandacht te besteden aan 

spitsmijden?  
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen steunen de ambitie om aandacht te besteden aan spitsmijden. Het 
spreiden van de reizigersvraag en daarmee het verminderen van de piekbelasting is in het belang van 
alle partijen. Gesignaleerd wordt dat vooral de (huidige) concessie Waterland een duidelijk spits en dal 
heeft.  

 
20. Wat zou de concessiehouder vanuit de Vervoerregio nodig hebben om deze ambitie te realiseren?  

Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen vinden dat het onderwerp spitsmijden in gezamenlijk regionaal 
verband opgepakt moet worden, omdat de vervoerder dit niet alleen kan realiseren. Het onderwerp 
heeft volgens de marktpartijen een gebiedsgerichte aanpak nodig waarbij Vervoerregio, vervoerder, 
onderwijsinstellingen, werkgevers en andere belangrijke partijen samen op moeten trekken met een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Dit kan breder opgepakt worden in een programma zoals bijvoorbeeld 
“Amsterdam Bereikbaar” waarbij dan niet alleen naar de bus, maar ook naar andere vervoersvormen 
gekeken wordt. Verder kan de overheid op dit punt een voorbeeldfunctie vervullen, immers de overheid 
is de grootste werkgever. Als zij het dan voor haar medewerkers makkelijk maakt om spits te mijden 
dan heeft dat direct impact. 

 
21. Ziet u nog aandachtpunten t.a.v. deze strategische keuze?  

Antwoorden marktpartijen: 
Geadviseerd wordt om het onderwerp spitsmijden en de aanpak om dit te realiseren onderdeel uit te 
laten maken van het gunningsmodel van de aanbesteding. Dit motiveert de potentiële inschrijvers om 
te komen tot een doelgerichte aanpak en het dwingt de winnende inschrijver om zijn voorgestelde 
aanpak te concretiseren. 

2.7 OVERIGE  

22. Zijn met de hierboven beschreven strategische keuzes voor u de belangrijkste belemmeringen 
weggenomen om een inschrijving te overwegen?  
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen zien op basis van de beschreven strategische keuzes geen reden om 
niet in te schrijven. De overweging om wel of niet in te schrijven hangt uiteindelijk af van de 
mogelijkheid om een gezonde businesscase op te stellen. Op dit punt merkt een marktpartij wel op dat 
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de strategie om alleen laadvoorzieningen te voorzien op de twee stallingen en eventueel op station 
Zaandam niet toereikend is voor een efficiënte OV-exploitatie. Dit kan grote invloed hebben op de 
businesscase en daarmee de keuze op wel of niet inschrijven, aldus deze marktpartij. 

 
23. Welke aanvullende suggesties wilt u de Vervoerregio nog meegeven voor het Programma van Eisen, 

de Offerteaanvraag en/of de aanbestedingsfase? Wat zijn hierbij uw overwegingen?  
Antwoorden marktpartijen: 
De geconsulteerde marktpartijen hebben een aantal suggesties gedaan. De eerste suggestie heeft 
betrekking op de beschikbaarheid tijdens de aanbesteding van de basisinformatie over de concessie (nu 
twee afzonderlijke concessies). Deze informatie dient op een eenduidige en toegankelijke wijze 
beschikbaar te worden gesteld. Hierdoor kunnen de inschrijvers zich, binnen de beperkte tijd van een 
aanbestedingsproces, volledig focussen op het maken van een aanbieding die het beste past bij de visie 
van de Vervoerregio en de klantbehoeften. Onder basisinformatie wordt in ieder geval verstaan de 
ontwikkeling van de reizigersopbrengsten met accountantsverklaringen voor elk jaar, een kloppende 
personeelsopgave, informatie over OV-gebruik op detailniveau en de bij het antwoord op vraag 11 
genoemde informatie over mogelijk over te nemen ZE-voertuigen en/of laadinfrastructuur. Voor wat 
betreft eenduidigheid is het van belang dat de gevraagde informatie voor beide huidige concessies op 
dezelfde wijze wordt aangeleverd en door de Vervoerregio getoetst aan de MIPOV-standaarden. 
 
Ook is het van groot belang dat de beschikbaar gestelde informatie goed toegankelijk is. De ervaringen 
met het Pentaho-portal worden als zeer slecht genoemd. Zo was het zeer bewerkelijk en tijdrovend om 
doorsnedes te maken, waren sommige doorsnedes niet te verkrijgen omdat het systeem vastliep en 
was de informatie dusdanig anders gestructureerd bij de concessies Zaanstreek en Waterland dat 
consolidatie op concessieniveau vaak niet mogelijk was. Als alternatief wordt voorgesteld om de ruwe 
bestanden beschikbaar te stellen, zoals in andere aanbestedingsprocedures gebruikelijk is. Een andere 
mogelijkheid is om een zeer veel beter functionerende dataroom in te richten, waarover tijdens de start 
van de aanbesteding een (uitgebreide) instructie tijdens een werksessie wordt ingelast. 

 
Een andere suggestie richt zich op de implementatietermijn. Bij het implementeren van een nieuwe 
concessie waarbij de instroom van veel nieuw zero-emissiematerieel valt te verwachten is een 
implementatieperiode van 1,5 jaar aan te bevelen. Het is te adviseren om de  aanbestedingsfase vanuit 
dit aspect te plannen. 

 
Een derde suggestie is om bij de uitwerking van de aanbestedingsdocument gebruik te maken van een 
handreiking die momenteel in opdracht van DOVA en CROW-KpVV wordt opgesteld. Dit document biedt 
concessieverleners handreikingen om binnen concessies beter en makkelijker op (on)voorziene 
ontwikkelingen in te spelen en daarmee concessies wendbaarder te maken. 

 
24. Heeft u aanvullende suggesties voor de uitwerking van de strategische keuzes?  

Antwoorden marktpartijen: 
Bij deze vraag is de suggestie gedaan om in geval van een bonus/malus regeling, deze te betrekken op 
zaken die voor de vervoerder beïnvloedbaar zijn.  


