Koppelkansen zero-emissiebusvervoer

Stikstofdioxide boven EU-norm
Zero-emissiebussen dragen bij aan uitstootreductie.
De volgende steden hebben te maken met stikstofdioxide
die boven de EU-norm ligt.
Van noord naar zuid:
Amsterdam (Nassaukade, Valkenburgerstraat, Stadhouderskade, Wibautstraat); Den Haag (Javastraat, Hoefkade);
Rotterdam (Stadhoudersweg, Coolsingel, ‘s-Gravendijkwal);
Maastricht (Kasteel Hillenraadweg, Parallelweg).
Bron: https://milieudefensie.nl/recht-op-gezonde-lucht/
hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat

Natura 2000-gebieden
Zero-emissiebussen hebben aan de uitlaat geen uitstoot en zijn
geschikt om mobiliteit te verzorgen in en rond Natura
2000-gebieden. De kaart bevat de grootste (aaneengesloten)
gebieden aan de hand van de Alterra-kaart.
Van noord naar zuid:
Waddenzee, Duinen Ameland, Noordzeekust, IJsselmeer en
Markermeer, Weerribben en De Wieden, Veluwe, Biesbosch en
Hollandsch Diep, Zeeuwsche Delta, Loonse en Drunense
Duinen, Meinweg en Roerdal

Woningnood
Zero-emissievervoer maakt efficienter ruimtegebruik mogelijk
naast busstations en -garages. E-bussen zijn stiller en stoten
minder uit: de leefkwaliteit gaat dus omhoog. Ook op plekken
waar nu niet gebouwd kan worden. Die ruimte kan gebruikt
worden om invulling te geven aan terugdringen van woningtekorten. Op de kaart zijn groeisteden aangeven met groei van
≥1% per jaar tussen 2013 en 2018 (meest recente cijfers).
Er is gecorrigeerd voor gemeenteherindelingen.
Groei >1% van hoog naar laag:
Utrecht, ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam, Almere, Den Haag,
Arnhem

Voorlopers
Early adopters koesteren hun imago. Op de kaart zijn vier
early adopters weergegeven:
Van noord naar zuid:
• Groningen-Drenthe gebruikt ov om transitie naar waterstof
te bespoedigen
• Amstelland-Meerlanden met de eerste grootschalige invoer
van elektrische bussen
• Eindhoven met de eerste elektrisch uitgevoerde stadsdienst
• Limburg als eerste provincie met elektrische bussen op alle
stadsdiensten en een aantal grensoverschrijdende diensten.

Bron::https://geocontent.rvo.nl/Natura2000/Overzichtskaart/
index.html?provincie=1

Automotive-opleidingen

Automotive-industrie

Kansen voor waterstof
Waterstof is interessant voor lijnen waar de batterijcapaciteit nu
onvoldoende is. In combinatie met de energietransitie is waterstof
kansrijk in gebieden waar grootschalige behoefte is aan energie.
Op locaties waar pijpleidingen aan land komen vanuit het
buitenland en off shore-platformen, kan waterstof een nieuwe
functie als energiedrager vervullen. Die locaties staan op de kaart
weergegeven:
Van noord naar zuid:
Eemshaven, Den Helder, Rotterdam, Terneuzen
Bron: www.gasunie.nl/dit-doet-gasunie/infrastructuur-in-beeld

Opwek duurzame energie
Elektrische bussen zijn het meest duurzaam als de batterijen
worden opgeladen met energie die afkomstig is van hernieuwbare
energiebronnen.
Op basis van de productie van zonne- en windenergie zijn de
top-5 provincies weergegeven.
Van noord naar zuid:
Groningen, Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland.
Bron: www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Milieu/
Duurzame-Energie_Tabel.aspx (jaar 2017)

Historisch karakter

Naast de technische universiteiten in Enschede, Delft en
Eindhoven kunnen automotive-gerelateerde opleidingen
op HBO-niveau genoten worden aan de Groningse
Hanzehogeschool, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en
de Hogeschool Rotterdam.

In Nederland zijn VDL en Ebusco als busfabrikanten actief in
de automotive-industrie. Zij nemen een actieve rol in de
ontwikkeling en invoering van e-bussen. Vestigingsplaatsen
van deze bedrijven zijn aantrekkelijk voor de ontwikkeling van
werkgelegenheid op het vlak van zero-emissiebus.

Steden met een historisch karakter zijn (in potentie) aantrekkelijke
verblijfsgebieden. In combinatie met de smalle straten is een
transitie naar duurzame mobiliteit hier zeker gewenst.
Op de kaart staan de belangrijkste Nederlandse historische centra
weergegeven.

Samenwerken met deze kennisinstellingen kan leiden tot
meer en betere innovaties en invoering daarvan.
Ov-autoriteiten en gemeenten moeten dan uiteraard wel
openstaan voor mogelijke innovaties en actief de
samenwerking zoeken.

Van noord naar zuid: Heerenveen, Apeldoorn, Venlo,
Eindhoven, Helmond.

Van noord naar zuid: Groningen, Leeuwarden, Sneek, Kampen,
Amsterdam, Haarlem, Deventer, Leiden, Utrecht, Delft, Roermond.

Bron: vestiging Ebusco in Helmond en VDL vestigingen in
Nederland met een specialisatie in Automotive, Batterij(opslag),
Science en wetenschap in combinatie met zoekwoord ‘bus’.
www.vdlgroep.com/nl/vdl-bedrijven/vind-je-vdl-bedrijf

Bron: Vitaliteitsbenchmark Goudappel Coffeng 2019
(>50.000 inw. binnen 10 km met 75% van de panden in het
centrum met een bouwjaar van voor 1940).

Koppelkansen per ov-autoriteit zero-emissiebusvervoer
Noord-Holland

Flevoland

Zero-emissiebussen kunnen probleemloos langs en
door Natura 2000-gebieden rijden.

Zero-emissiebussen kunnen probleemloos langs en
door Natura 2000-gebieden rijden.

Stille, uitstootloze bussen geven ruimte voor woningbouwontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam.

Stille, uitstootloze bussen geven ruimte voor
woningbouwontwikkeling in de Metropoolregio
Amsterdam.

Windparken op zee werken hernieuwbare energie op.
Deze kan gebruikt worden voor batterij-elektrische
bussen.

Windparken werken hernieuwbare energie op.
Deze kan gebruikt worden voor batterij-elektrische
bussen.

Overzeese pijpleidingen kunnen wellicht gebruikt
worden voor een impuls aan de waterstofeconomie.

Utrecht

Fryslân
Natura 2000-gebieden maken duurzame mobiliteit
van en naar deze eveneens toeristische gebieden
noodzakelijk.
De VDL-vestiging in Heerenveen speelt een
belangrijke rol in de assemblage van bussen.
De transitie naar zero-emissiebus kan zo een aanjager
zijn voor de lokale en regionale werkgelegenheid.
Historische steden zoals Leeuwarden en Sneek zijn
gebaat bij transitie naar zero-emissiemobiliteit.

Groningen-Drenthe

Zero-emissiebussen kunnen probleemloos langs en
door Natura 2000-gebieden rijden.

Regio loopt voorop met waterstofeconomie.
Koppeling met ov is relatief makkelijk te maken.

Stille, uitstootloze bussen geven ruimte voor
woningbouwontwikkeling in deze regio.

In de regio wordt op land en zee grootschalig energie
duurzaam opgewekt.

Historische steden zoals Utrecht zijn gebaat bij transitie
naar zero-emissiemobiliteit.

Met 163 elektrische bussen is Groningen-Drenthe
koploper in de transitie.
De automotive-studie aan de Hanzehogeschool
geeft Groningen-Drenthe de kans sneller en beter
te innoveren.

Vervoerregio Amsterdam

Overijssel

Stille, uitstootloze bussen geven ruimte voor
woningbouwontwikkeling in deze regio.

Natura 2000-gebieden maken duurzame mobiliteit
van en naar deze eveneens toeristische gebieden
noodzakelijk.

Zero-emissiebussen geven de mogelijkheid fijnstof te
reduceren op de plekken waar dat het hardste nodig is.

De Universiteit Twente geeft de provincie Overijssel
de kans sneller en beter te innoveren dan andere.

Met de introductie van 100 elektrische bussen in
Amstelaand-Meerlanden was deze regio de eerste die
elektrische bussen grootschalig op de kaart zette.

Historische steden, waaronder Kampen, zijn gebaat
bij zero-emissievoertuigen. Het ov kan hier een rol
in vervullen.

Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

Gelderland

Stille, uitstootloze bussen geven ruimte voor
woningbouwontwikkeling in deze regio.

Natura 2000-gebieden maken duurzame mobiliteit
van en naar deze eveneens toeristische gebieden
noodzakelijk.

Windparken op zee werken hernieuwbare energie op.
Deze kan gebruikt worden voor batterij-elektrische
bussen.

Stille, uitstootloze bussen geven ruimte voor
woningbouwontwikkeling in de regio
Arnhem-Nijmegen.

Overzeese pijpleidingen kunnen wellicht gebruikt
worden voor een impuls aan de waterstofeconomie.

De Hogeschool van Arnhem-Nijmegen biedt
automotive-studies aan, waardoor de provincie
Gelderland met regionale kennisinstellingen sneller
en beter kan innoveren.

Zero-emissiebussen geven de mogelijkheid fijnstof te
reduceren op de plekken waar dat het hardste
nodig is.

Limburg

Zuid-Holland
Stille, uitstootloze bussen geven ruimte voor woningbouwontwikkeling in en rond de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag.

Natura 2000-gebieden maken duurzame mobiliteit
van en naar deze eveneens toeristische gebieden
noodzakelijk.

Windparken op zee werken hernieuwbare energie op.
Deze kan gebruikt worden voor batterij-elektrische
bussen.

Deze provincie heeft zich met 95 elektrische bussen
geprofileerd als één van de meest ervaren provincies.
Zero-emissiebussen geven de mogelijkheid fijnstof
te reduceren op de plekken waar dat het hardste
nodig is.

Overzeese pijpleidingen kunnen wellicht gebruikt
worden voor een impuls aan de waterstofeconomie.

Zeeland

Noord-Brabant

Zero-emissiebussen kunnen probleemloos langs en
door Natura 2000-gebieden rijden.

Natura 2000-gebieden maken duurzame mobiliteit
naar deze eveneens toeristische gebieden noodzakelijk.

Overzeese pijpleidingen kunnen wellicht gebruikt
worden voor een impuls aan de waterstofeconomie.

Deze provincie heeft zich met een big bang in de
Eindhovense stadsdienst bewezen als een provincie
die durft te innoveren.
Automotive-opleidingen en de Technische
universiteit Eindhoven kunnen – samen met de
automotive-industrie in Helmond en Eindhoven –
innovatie aanjagen op het gebied van
zero-emissievoertuigen.

Nederland
Binnen Europa is Nederland koploper in de transitie
naar zero-emissiebusvervoer. Hiemee laat Nederland
innovatievermogen zien.
Door de grootschalige transitie naar zero-emissiebusvervoer is verstedelijking mogelijk op plekken waar
de woningnood het hoogst is, zonder dat dit gepaard
gaat met nadelige milieu-effecten zoals fijnstofuitstoot.
De transitie naar waterstof kan worden versneld door
in te zetten op waterstofvoertuigen. Met name in
het kader van de grootschalige energietransitie.

Uitgangs- en aandachtspunten zero-emissiebusvervoer
Ontwikkelingen voertuigen (2016-2019)
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Bron: afgeleid van informatie van e-bussentests in 2016 en 2019. Uitgevoerd in Bonn.
Indien fabrikanten een range van waarden hebben opgegeven, dan is gerekend met gemiddelde van die waarden.
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Bron: Tanja, P., 2020. ‘Zero-emissiebus: de onrendabele top’, in opdracht van CROW-KpVV.

Ontwikkeling zero-emissievloot

100%

Hoog: op basis van maximale aantallen, bij nieuwe concessie
stroomt zero emissie direct 100% in. Indien nieuwe concessie
later aanvangt dan geldende minima (aan de hand van Clean
Vehicle Directive en/of Bestuursakkoord), dan gelden deze
minima.

In hoge scenario vanaf 2024 meer
zero-emissiebussen dan diesel- of gasbussen.

Midden: op basis van laag en hoog, bijvoorbeeld door
tranchegewijze instroom van zero-emissiebussen in concessies.

75%

Laag: op basis van minimale aantallen conform Clean Vehicle
Directive (CVD). Indien CVD wetgeving wordt, dan wettelijk
vereist.

50%

Gerealiseerd en reeds voorzien.

25%
Schone (niet zero emissie) of vervuilende aandeel
van de vloot

Minima uit CVD worden naar verwachting gehaald.
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Bron: op basis van eigen inschatting (aan de hand van mediaberichten), CROW milieuprestatiekaart 2018.
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Uitgangs- en aandachtspunten zero-emissiebusvervoer
?

?

Dilemma’s
Anno nu versus ontwikkelingen
Door ontwikkelingen zijn facts and figures
van vandaag morgen out of date.
Afschrijftermijn versus concessieduur
Afschrijftermijn strategische assets heeft
grote impact op businesscase, maar ook op
volgende concessietermijn.
Markt versus overheid
Kwaliteit op de lange(re) termijn versus
efficiency nu heeft effect op rolverdeling
tussen ov-autoriteit en vervoerder.
Ov versus duurzaamheid
Zero-emissievervoer kost out of pocket
meer dan dieselvervoer, overeenstemming
out-of-pocket-kosten noodzakelijk.
Samendoen versus meer kans maken
Gelijktijdig concessies in de markt zetten en
exploiteren biedt schaalvoordelen, maar
leidt ook tot krapte bij fabrikanten en
vervoerders.

Ontwikkelingen
Voertuigmassa steeds minder
Chauffeurs rijden steeds zuiniger
Batterijcapaciteit steeds groter

+

Grotere actieradius e-bussen
Batterijen goedkoper
Sneller laden
Gunstiger businesscase

Duurzaamheid
Regionaal opwekken?
Koppelen aan andere ontwikkelingen?
Geleidelijk realiseren of big bang?

Financiering versus risico’s
Ambities nu invullen betekent ook
onzekerheden opnemen met restwaarden
van zero-emissievoertuigen.

Betrokkenheid chauffeurs
Chauffeurs maken de uitvoering tot een
succes. Betrek hen, daag ze uit en
organiseer wedstrijdjes ‘zuiniger rijden’!
Relatie gemeentes en e-netbeheerders
Zorg voor voldoende laadcapaciteit
en regel vergunningen voor bouw
laadvoorzieningen.

011
101

!

Data borgen voor volgende aanbestedingen
Zero-emissiebussen zijn nieuw. Data borgen
leidt tot kencijfer en tot kennisopbouw over
dit dossier. Borg data en leg eigenaarschap
vast.

Aandachtspunten

+

Concessie-specifiek
Stallings-/laadlocatie regelen?
Lijnennet voorschijven?
Overnameregeling bij wisselingen?
Relatie buurconcessies?

Energie zero-emissiebusvervoer
Colofon

Ontwikkelingen energiedichtheid
Zero-emissiebus, hoe doe je dat? –
Infographics

Akasol batterij

Onderdeel van het Bestuursakkoord
zero emissie regionaal openbaar
vervoer per bus.
Deze uitgave is (mede) mogelijk
gemaakt door een bijdrage vanuit het
KpVV-programma. Dit programma
ontwikkelt, verspreidt en borgt
collectieve kennis voor de decentrale
overheden op het gebied van mobiliteit.
Het gaat om kennis die fundamenteel
ondersteunt bij de beleidsontwikkeling
en -uitvoering. Het KpVV-programma
wordt gefinancierd door de provincies
en de vervoerregio’s.
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Bron: Transport and Environment (2019).
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