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Onderzoeksopdracht 

Gevolgen van de coronacrisis op aanbestedingen in het OV om
bij te dragen aan succesvolle OV-aanbestedingen in de toekomst

Context

Input van stakeholders

Scope

 De coronacrisis heeft grote implicaties voor lopende
en in de toekomst uit te voeren
aanbestedingsprocedures in het openbaar vervoer.
 Welke gevolgen dit precies zijn en welke impact deze
gevolgen hebben, is niet duidelijk.
 In samenspraak met DOVA heeft CROW-KpVV het
initiatief genomen om een onderzoek uit te voeren
naar deze gevolgen, waarbij de vraag centraal staat
wat de coronacrisis concreet betekent voor het
uitvoeren van nieuwe aanbestedingen.
 OV-autoriteiten zijn betrokken om tot een passende
vraagstelling te komen.
 inno-V en Andersson Elffers Felix voeren het
onderzoek uit.
 Het onderzoek biedt een samenvattend overzicht van
bevindingen die we hebben opgedaan op basis van
een onderzoek onder belangrijke stakeholders in de
Nederlandse OV-sector, voornamelijk vervoerders, en
is in nauwe samenwerking uitgevoerd met de
werkgroep aanbesteden van DOVA.
 Dit onderzoek loopt parallel aan andere trajecten
(o.a. NOVB) om de gevolgen van corona op de OVmarkt in kaart te brengen
 Onderscheid met andere trajecten: wij zoeken naar
manieren (varianten) om succesvol aan te besteden
ook in de toekomst, wij geven hier voor nu geen
advies.

Het onderzoek is uitgevoerd onder stakeholders
in de Nederlandse OV-markt, voornamelijk
vervoerders
 Voornamelijk vervoerders die nu al actief
zijn in Nederlandse OV-markt
(gesprekspartners meestal: tendermanager
en CEO)
 Voor stap 1 is een bredere groep betrokken
en zijn ook andere stakeholders zoals
fabrikant van materieel, aanbieders van
andere vormen van mobiliteit en enkele
buitenlandse partijen gevraagd
 Publicatie Tenderned zodat iedereen die
wilde kon reageren

Wat valt binnen/buiten scope?
 Aanbestedingen in het regionaal openbaar
vervoer
 Het gaat niet om individuele concessies
 Het gaat om aanbestedingen waarvan de
procedure nog moest starten, niet
aanbestedingen die al begonnen zijn
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N.B. Er blijkt een grote bereidheid om mee te
denken door alle organisaties

Welke focus heeft het onderzoek?
Accent op de vraag op welke manier, ondanks
de onzekerheid van het huidige moment,
aanbestedingen kunnen plaatsvinden; nu, zo
snel mogelijk en op langere termijn.
 Nu: bij op korte termijn aflopende
concessies
 Zo snel mogelijk: na verlenging van op korte
termijn aflopende concessies.
 Langere termijn / na corona: op welke wijze
kan het huidige model van aanbestedingen
geoptimaliseerd worden? (onderdeel van
stap 3, onderzoek onder voorbehoud)
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Onderzoek in 3
stappen

Gevolgen van de coronacrisis op aanbestedingen in het OV om bij te dragen aan
succesvolle OV-aanbestedingen in de toekomst
Het onderzoek is vormgegeven aan de hand van de volgende stappen

Stap 2. Verdiepen van analyse op een aantal specifieke onderwerpen
 1e interviewronde: Gesprekken met vervoerders op vijf thema’s door vijf DO’s aangereikt
 Tussentijdse terugkoppeling van uitkomsten aan vijf DO’s
 Verwerken van bevindingen in mogelijke varianten (“pakketten”) voor de toekomst
 2e interviewronde: Bespreking van de “pakketten” met om voor- en nadelen scherper in beeld te
brengen
 Verhalende uitwerking van de bevindingen en presentatie aan DO’s

Augustus - November

 Ophalen van meningen en beelden door middel van een interviewronde met stakeholders die op
de korte termijn de meeste gevolgen ondervinden
 Aanvullend zijn schriftelijke reacties ontvangen
 Verwerken van uitkomsten in rapportage en presenteren aan DO’s

Juni - Juli

Stap 1. Omgang met effecten van coronacrisis in aanbestedingen op korte termijn

 Concrete uitwerkingen van pakketten, incl. varianten/componenten d.m.v. concrete lessen uit
buitenland en gerichte uitwerkingen van in Stap 1/2 geïdentificeerde kennis-/informatielacunes
 “Overzicht van concessie- en aanbestedingsvormen (omvang, taakverdeling, risico-verdeling) in
relatie tot beoogde transitiepaden naar het komende decennium om concrete
handelingsperspectieven voor DO’s te geven”
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Nog niet bekend

Stap 3. Handelingsopties en –perspectieven op de (middel)langere termijn (ter bespreking)
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Leeswijzer

De resultaten van stap 1 en van de eerste gespreksronde van
stap 2 zijn op de volgende wijze gestructureerd:
 We herhalen in de linker kolom de betreffende vraag
of het thema;
 De middelste kolom geeft een samenvattende,
geanonymiseerde weergave van opgehaalde
standpunten rondom dat thema.
 In de rechter kolom (lichte gekleurde achtergrond)
voorzien we deze antwoorden van een nadere duiding
van ons als onderzoekers. Hier worden ook voorstellen
voor discussiepunten en vervolgstap(pen) gedaan.
Deze kunnen DO’s helpen bij het vormgeven van
toekomstige aanbestedingen.

De pakketten, mogelijke varianten voor toekomstige
aanbestedingen en onderdeel van de tweede gespreksronde
van stap 2, zijn als volgt gepresenteerd:
 Een identieke sjabloon voor alle pakketten,
gestructureerd aan de hand van thema’s die met
behulp van input van DO’s zijn opgesteld
 Met ‘schuifjes’ wordt aangeven wat in het betreffende
pakket het relevante uitgangspunt kan zijn, een
schuifje in rood geeft een kernkeuze aan die in ieder
geval onderdeel uitmaakt van het pakket
 De beschikbare bandbreedte (‘schuifruimte’) voor de
verschillende overige keuzes is met grijze kleur
aangegeven
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Thema’s

Subthema’s
Inrichtingskeuzes
‘schuifjes’

Kernkeuze

Beschikbare
‘schuif’-ruimte in
het pakket
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Stap 1
Onderzoeksresultaten

In de eerste fase van het onderzoek staat de duiding van de huidige situatie in het
OV en de betekenis hiervan voor (nieuwe) concessies centraal.
Stap 1 richt zich op de omgang met effecten van de coronacrisis
in aanbestedingen op de korte termijn.






Door middel van interviews met stakeholders (26 juni – 2 juli
2020) die op de korte termijn de meeste gevolgen
ondervinden zijn meningen en beelden opgehaald
Aanvullend zijn schriftelijke reacties ontvangen
De uitkomsten zijn verwerkt in een eerste tussenrapportage
die gepresenteerd is aan DO’s
Deze rapportage is openbaar en gedeeld via KpVV met het
brede OV-veld

Corona en aanbestedingen OV
Rapport Stap 1 en Stap 2 van het onderzoek - 8 december 2020

6

Stap 1
Vragen

In de eerste fase staat de duiding van de huidige situatie in het OV en de
betekenis hiervan voor (nieuwe) concessies centraal.

Vraag 1 Onzekerheden OV-markt als
gevolg van coronacrisis

Vraag 3 Betekenis voor het aanbesteden van concessies op de kortere termijn

Vraag 4 Ideeën voor de langere termijn

Welke veranderingen en risico’s ziet u als
gevolg van de coronacrisis voor de OVmarkt?
 Denk hierbij aan gevolgen voor
mobiliteitsvraag en reisgedrag, aan de
gevolgen op traditionele en nieuwe
mobiliteitsvormen, maar ook aan de
positie van uw organisatie in de OVmarkt
 Ziet u verschillen in de gevolgen op de
korte en de langere termijn?

Welke lessen zijn te trekken uit uw reactie voor de aanbestedingen van
concessies op de korte termijn? Hoe beïnvloeden de door ov-autoriteiten te
maken keuzes het vermogen en de bereidheid van de vervoerders om aan
aanbesteding(en) deel te nemen en een passende inschrijving te doen, en
binnen welke termijn?
 Beleidsdoelen: Wat betekent de huidige situatie voor de mogelijkheden om
eerder voorziene beleidsdoelen te realiseren? (Denk onder andere aan het
realiseren van duurzaamheidsambities. Bijvoorbeeld via financiering van
materieel en laadinfrastructuur, en aan overige randvoorwaarden). Het kan
hierbij gaan om aanpassing van de beleidsdoelen maar ook om voorstel om
een bepaald doel te laten vervallen.
 Contractuele voorwaarden: Zijn alternatieve wijzen om kosten- en
opbrengstenrisico’s te verdelen tussen overheid en vervoerder wenselijk?
Zo ja, welke mogelijkheden ziet u? Is er meer behoefte aan flexibiliteit (qua
bestelde diensten, om het aanbod te laten meegroeien met de
reizigersvraag, ...)? Hoe zou hierop contractueel ingespeeld kunnen
worden? Welke condities/voorwaarden zijn nodig om in de huidige context
in te schrijven op aanbestedingen?
 Concessie-afbakening: Zouden andere concessie-indelingen wenselijk zijn
(omvang, modaliteiten, ...)? Zouden andere concessieperiodes wenselijk zijn
(ingangsdatum van een concessie en/of de duur van een concessie)?
 Aanbestedingsprocedure: Dienen andere vormen van
aanbestedingsprocedures dan de thans gebruikte overwogen te worden
(denk aan niet-openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog,
mededingingsprocedure met onderhandeling, ...)? Wat zijn hier de
mogelijke voor- en nadelen van? Leidt dit tot nieuwe afstemmingsbehoefte
(zoals standaardisatie van bestekken of afstemming van
aanbestedingskalender)? Welke voorwaarden dienen gerealiseerd te
worden om een marktspanning te realiseren die voor zowel overheden als
inschrijvers tot een passend resultaat kunnen leiden?

Welke consequenties voorziet u voor de
inrichting van de OV-sector op de langere
termijn?
 Welke zaken zouden wel of juist niet
veranderd moeten worden ten
opzichte van de thans gangbare
concessie- en
aanbestedingssystematiek?
 Welke onderwerpen zijn nog niet aan
bod gekomen in bovenstaande vragen,
maar zijn wel van belang met het oog
op de volgende fase van het
onderzoek?
 Mogen we u benaderen voor deze
volgende fase?

Vraag 2 Betekenis voor de huidige
concessies
Wat zijn de concrete gevolgen hiervan
voor openbaarvervoerbedrijven binnen de
concessies die op dit moment lopen?
 Denk hierbij aan de gevolgen aan de
opbrengstenkant, aan de kostenkant
(exploitatiekosten, betekenis voor
investeringen en innovatie,
verduurzaming, financieringskosten en
-mogelijkheden, ...), maar ook voor het
personeel.
 Ziet u verschillen in de gevolgen op de
korte en de lange termijn?
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Stap 1
Samenvatting bevindingen
Het overzicht hiernaast is een
korte weergave van de
hoofdbevindingen uit Stap 1
van het onderzoek.
Elke hier summier
weergegeven bevinding wordt
op de volgende pagina’s nader
toegelicht.

Het beeld is gerezen dat er sprake is van een groot aantal issues die de
aanbesteding van concessies in de weg zouden kunnen staan. Ook zijn er een
aantal ideeën en oplossingsrichtingen geformuleerd.

Vraag 1 Onzekerheden OVmarkt door coronacrisis

De voorspelbaarheid van de OV-markt is voor vervoerders verdwenen, wat veel onzekerheid
oplevert voor zowel de korte als de lange termijn.

Vraag 2
Betekenis voor de huidige
concessies

Vervoerders zien verschillende mogelijkheden om verliezen te beperken, maar deze vergen veelal
een aanpassing van bestaande contractuele afspraken.
De beschikbaarheidsvergoeding wordt gezien als een stap in de goede richting, maar biedt geen
fundamentele oplossing voor de problemen.

Vraag 3
Betekenis voor het aanbesteden
van concessies op de kortere
termijn

De crisis kan gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van de Nederlandse openbaar vervoermarkt
voor bestaande en eventueel nieuwe vervoerders.
Het teruglopen van investeringsbereidheid en -mogelijkheden van vervoerders kan beleidsdoelen in
gevaar brengen.
De investering in ZE-voertuigen vormen een specifiek aandachtspunt, waarbij de behoefte bestaat
aan alternatieve financieringsvormen.
Er bestaat ruimte om risico’s in toekomstige concessies te mitigeren en daarmee de aantrekkelijkheid
van deze concessies voor vervoerders te vergroten.
Kleinere concessies zijn voor vervoerders wenselijk, maar over de wens om de concessieduur te
wijzigen verschillen de meningen.
De animo om deel te nemen aan nieuwe aanbestedingen is sterk gerelateerd aan het (eerst)
oplossen van de problemen rondom de bestaande concessies.
Er bestaat op dit moment onder vervoerders weinig enthousiasme voor alternatieve
aanbestedingsvormen, edoch...

Vraag 4
Ideeën voor de langere termijn
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De coronacrisis heeft naar verwachting grote implicaties voor de inrichting van de Nederlandse OVmarkt op de langere termijn.
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Stap 1
Bevindingen

De voorspelbaarheid van de OV-markt is voor vervoerders verdwenen, wat veel
onzekerheid oplevert voor zowel de korte als de lange termijn.

Vraag 1 Onzekerheden OVmarkt als gevolg van
coronacrisis

De crisis heeft het toekomstperspectief voor vervoerders
verslechterd en ook onzeker gemaakt
 Forse vraaguitval door directe en indirecte oorzaken en lagere
reizigersopbrengsten, terwijl de kosten doorlopen.
 Verplichtingen vanuit overheid en veiligheidsvoorschriften
veranderen snel (2e golf?), wat voor toegenomen onzekerheid
over kosten en opbrengsten zorgt.

Welke veranderingen en
risico’s ziet u als gevolg van de
coronacrisis voor de OVmarkt?
 Denk hierbij aan gevolgen
voor mobiliteitsvraag en
reisgedrag, aan de
gevolgen op traditionele en
nieuwe mobiliteits-vormen,
maar ook aan de positie
van uw organisatie in de
OV-markt
 Ziet u verschillen in de
gevolgen op de korte en de
langere termijn?

De onzekerheden spelen zowel op de korte als de langere termijn
 Er is sprake van een grote vraaguitval door thuiswerken,
thuisonderwijs en afgelasting van evenementen, maar ook
door angst voor besmettingen wat tot substitutie met
individueel vervoer (e-bikes, auto’s) leidt. De spits is deels
verdwenen, daarbuiten is het zeer rustig.
 Inkomsten worden mogelijk onzekerder (meer saldo-reizen en
minder abonnementverkoop).
 Voor 2021 en verder is onzekerheid het kernwoord:
 Verwachting van structureel minder reizigers: gewenning
aan thuiswerken en thuiseducatie, verschuiving naar andere
modaliteiten, economische recessie.
 Veel hangt af van een eventuele 2e golf en attitudes
reizigers: het beeld “OV is gevaarlijk” moet worden
overwonnen, onduidelijk is hoe snel dat kan.
 De snelheid van economisch herstel hangt van veel af
(beschikbaarheid vaccin) en heeft grote invloed
(reizigersaantallen, voeding provinciefonds en BDU).
 Gevreesd wordt voor een negatieve spiraal: lagere
opbrengsten, verlaging OV-aanbod, minder aantrekkelijk als
alternatief voor auto, nog minder OV, etc.
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Duiding
 Over het algemeen geen verrassende resultaten en de beelden
van de partijen komen onderling grotendeels overeen.
 De bevindingen passen ook bij de beelden uit de vier scenario’s
van de NOVB-werkgroep (bijvoorbeeld nog tot minimaal 2024
een afgenomen vraag t.o.v. ‘normaal’).
 Vervoerders hebben op korte termijn niet alleen last van
minder reizigers en dalende opbrengsten, maar vooral ook van
de bestaande onzekerheid, waardoor er sprake is van
handelingsverlegenheid.
 Voor de langere termijn gaat de aandacht vooral uit naar
mogelijke, maar nog niet precies in te schatten, structurele
veranderingen, die de crisis op het reisgedrag kan hebben en
de effecten daarvan voor de vervoerders.
 Onduidelijk is of de zich ontwikkelende verschuivingen positief
zijn voor het vervoersysteem als geheel of voor het OV in het
bijzonder.
 Er is voor zowel de korte als de langere termijn vooral behoefte
aan duidelijkheid over maatregelen om het OV-gebruik weer te
stimuleren en andere modaliteiten te ontmoedigen.
Vragen voor vervolgstappen
 Welke inschattingen worden er internationaal gemaakt (UITP,
vergelijkbare landen,...), vooral daar waar het gaat om de
structurele effecten van de crisis?
 Welke parallellen zijn er met Nederland te trekken?
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Stap 1
Bevindingen

Vervoerders zien verschillende mogelijkheden om verliezen te beperken, maar
deze vergen veelal een aanpassing van bestaande contractuele afspraken.

Vraag 2
Betekenis voor de huidige
concessies (1/2)

De vervoerders leiden dit jaar (forse) verliezen
 De verliezen zijn nog onduidelijk en verschillen per
concessiegebied en vervoerder, mede door verschillen in
contracten (kosten-, opbrengsten- of suppletiecontract).
 Eisen rondom dienstregeling en veiligheidsvoorschriften
veranderen snel met onbekende consequenties.
 Het evenwicht van (sommige) concessies is in gevaar. De
winstgevendheid verschilt per periode (eerste jaren verlies,
latere jaren winst) en vervoerders waarschuwen voor
ongelijkheid tussen vervoerders.

Wat zijn de concrete gevolgen
hiervan voor
openbaarvervoerbedrijven
binnen de concessies die op dit
moment lopen?
 Denk hierbij aan de
gevolgen aan de
opbrengstenkant, aan de
kostenkant
(exploitatiekosten,
betekenis voor
investeringen en innovatie,
verduurzaming,
financieringskosten en mogelijkheden, ...), maar
ook voor het personeel.
 Ziet u verschillen in de
gevolgen op de korte en de
lange termijn?

Minder verliezen zijn mogelijk, maar zijn door vervoerders alleen
moeilijk op korte termijn te realiseren
 Aanpassingen aan aanbod lijken onontkoombaar (lagere
frequentie, aanpassingen aan dunnere lijnen) en meest
realistisch, maar met minder personeel als resultante.
 Vlootverkoop is vermoedelijk moeilijk te realiseren, meden
omdat andere vervoerders nu ook geen materieel nodig
hebben.
 Concessieverplichtingen en doorlopende lasten (niet flexibele
kosten van vloot) maken andere mogelijkheden tot
kostenreductie beperkter. Vooruitschuiven van investeringen
kunnen enige mogelijkheden bieden.
 Verhoging van inkomsten zou mogelijk zijn met
tariefdifferentiatie en een meer vraaggestuurd aanbod.

Duiding
 Op de korte termijn domineren vooral de zorgen over de
ontstane situatie en de maatregelen die nodig zijn om op korte
termijn te overleven.
 Enkele vervoerders zien ook nieuwe kansen ontstaan. Wel
gaan die vaak gepaard met de noodzaak tot (politieke) moed
voor het doorvoeren van veranderingen.
Vragen voor vervolgstappen
 Wat zijn concrete maatregelen (en de effecten hiervan) die
genomen kunnen worden om het perspectief voor vervoerders
binnen de huidige concessies te verbeteren?

Aanpassingen in contracten kunnen politiek pijn gaan doen
 Effecten zijn verlaging van kwaliteit van aanbod, verhoging van
tarieven, ontslaan van personeel, vertragen van investeringen
(wat ook werkgelegenheidseffecten kan hebben bij
busbouwers).
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Stap 1
Bevindingen

De beschikbaarheidsvergoeding wordt gezien als een stap in de goede richting,
maar biedt geen fundamentele oplossing voor de problemen.

Vraag 2
Betekenis voor de huidige
concessies (2/2)

Vervoerders leggen de nadruk op de urgentie van de situatie
 Er bestaat ontevredenheid over urgentie en omvang van
vergoedingen in Nederland in vergelijking met buitenland.
 Er is de laatste weken een kentering waargenomen, maar men
is bezorgd of er voldoende urgentie ervaren wordt.
 Er is vanuit de kant van de vervoerders vooral behoefte aan
meer duidelijkheid (in welke richting dan ook).

Wat zijn de concrete gevolgen
hiervan voor
openbaarvervoerbedrijven
binnen de concessies die op dit
moment lopen?
 Denk hierbij aan de
gevolgen aan de
opbrengstenkant, aan de
kostenkant
(exploitatiekosten,
betekenis voor
investeringen en innovatie,
verduurzaming,
financieringskosten en mogelijkheden, ...), maar
ook voor het personeel.
 Ziet u verschillen in de
gevolgen op de korte en de
lange termijn?

Voor de tweede helft van 2020 is met de beschikbaarheidsvergoeding enige rust gecreëerd
 Vervoerders zijn blij dat er overeenstemming is over de
hoofdlijnen van de beschikbaarheidsvergoeding.
 De huidige beschikbaarheidsvergoeding (tot gemiddeld 93-95%
van kosten) leidt echter nog steeds tot verliezen.
 De uitwerking van de regeling is nog onduidelijk, waardoor
individuele vervoerders nog niet weten waar ze aan toe zijn.
 De regeling biedt nog geen soelaas voor 2021, wat voor
vervoerders grote onzekerheid oplevert.
Vervoerders wensen op zeer korte termijn heronderhandeling over
de lopende concessies
 Concessies zijn afgesloten met geheel andere verwachtingen:
ten minste stabiele en veelal zelfs groeiende reizigersaantallen.
 Heronderhandeling (z.s.m., liefst al in augustus 2020) worden
als noodzakelijk gezien om nieuw aanbod te kunnen plannen
en na 2020 te kunnen overleven.
 Een tijdelijke (en of gedeeltelijke) verschuiving van
opbrengstverantwoordelijkheid kan hierbij ruimte bieden.
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Duiding
 Vervoerders zeggen niet in staat te zijn om de problemen zelf
op te lossen en dringen aan op een rol van de DO’s. De vraag is
welke ruimte de DO’s zien, en wat voor hen draaglijk is, om de
vervoerders meer ruimte te geven.
 Om de marktverhoudingen niet in gevaar te brengen vergt dit
van de DO’s onderlinge afstemming en gezamenlijk optreden,
waarbij er tevens ruimte blijft voor maatwerk (niet elke
concessie is hetzelfde).
 Het vraagstuk speelt uiteraard ook in het buitenland:
 De situatie is er om meerdere redenen vaak anders.
Voorbeelden: vaker minder risico’s voor de vervoerder
(opbrengsten- en/of investeringsrisico’s bij de overheid in
Frankrijk), kleinere impact op klandizie (Zweden), meer
handelingsvrijheid voor de lokale overheid (lokale
belastingen en budgetten in een aantal landen).
 Soms zijn, sneller dan in Nederland, drastische maatregelen
genomen (voorbeeld: Britse treinconcessies zijn meteen op
managementcontracten gezet, zonder vervoerdersrisico’s),
maar er spelen vaak meer aspecten bij dergelijke
beslissingen.
 Er is in het buitenland veel interesse voor de Nederlandse
problemen en aanpak ervan.
Vragen voor vervolgstappen
 Hoe en in hoeverre kunnen DO’s (meer) opbrengstverantwoordelijkheid dragen?
 Welke andere stappen kunnen de DO’s nemen?
 Wat is de aanpak die buitenlandse overheden hanteren en wat
is het succes van deze aanpak?
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Stap 1
Bevindingen

De crisis kan gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van de Nederlandse
openbaar vervoermarkt voor bestaande en eventueel nieuwe vervoerders.

Vraag 3
Betekenis voor het
aanbesteden van concessies
op de kortere termijn
 ALGEMENE REACTIES

Vervoerders zijn huiverig om in te schrijven op nieuwe concessies
bij onzekerheid over de huidige concessies
 Tot voor kort waren kosten en inkomsten heel nauwkeurig te
voorspellen, nu is dat niet meer het geval.
 Dit maakt vervoerders huiverig om in te schrijven. De
onzekerheid wordt nu gewoonweg als te groot ervaren.
 Dit geldt zolang de grote onzekerheid over kosten en
inkomsten voortduurt. Vervoerders rekenen erop dat dit de
komende 2-3 jaar blijft bestaan.
In vergelijking met het buitenland blijkt de Nederlandse OV-markt
bedrijfseconomisch moeilijk, maar tegelijk interessant vanwege
innovaties
 De winstgevendheid op de kapitaalintensieve Nederlandse
markt stond al langer onder druk.
 Door mogelijkheden voor innovatie (onder andere nettocontracten, ook ZE, betaalsystemen, MaaS,...) en de hoge
voorspelbaarheid was de markt nog wel interessant.
 De Nederlandse markt wordt gezien als nu nog risicovoller dan
het buitenland en door economische schade in de hele
portefeuille zijn aandeelhouders meer risicoavers geworden.
 De vraag is hoe interessant de Nederlandse markt blijft vanuit
het perspectief van de (buitenlandse) aandeelhouder. Dit hangt
overigens ook af van wat zich in het buitenland afspeelt.
 Er bestaat de perceptie dat er in buitenland door overheden
meer zekerheid en/of hogere beschikbaarheidsvergoeding
geboden is.
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Duiding
 Afspraken over lopende concessies en mogelijkheden voor
inschrijving op nieuwe concessies blijken sterk verweven in de
ogen van de vervoerders. Het verkleinen van onzekerheden is
een belangrijk doel.
 De dynamiek van kritiek komt vanuit serieuze zorgen, maar
hoort wellicht ook bij het spel tussen vervoerders en DO’s. De
winstgevendheid lijkt inderdaad onder druk te staan op de
Nederlandse markt. De mate waarin dit werkelijk het geval is, is
op basis van interviews niet vast te stellen. Dat geldt ook voor
de gevolgen die vervoerders en hun aandeelhouders hier straks
aan gaan verbinden.
 Het is mogelijk dat de Nederlandse markt aantrekkelijker was
als exportproduct dan als winstbron.
 Er valt ook op dat veel reacties gebaseerd zijn op een beperkt
blikveld: de concessiesystematiek zoals tot op heden in
Nederland gehanteerd wordt.
 Ook worden er aannames over en weer gemaakt (‘veel vet op
de botten’ versus ‘weinig kennis’) waardoor het vertrouwen
tussen vervoerders en DO’s (tijdens corona-crisis) broos kan
blijken te zijn bij negatieve ontwikkelingen.
Vragen voor vervolgstappen
 Hoe verhoudt de aantrekkelijkheid van de Nederlandse OVmarkt zich tot die van buitenlandse markten?
 Waar verschillen deze markten van elkaar (risicoverdeling,
investeringsvolume, omvang concessiegebieden, etc.)?
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Stap 1
Bevindingen

Het teruglopen van investeringsbereidheid en -mogelijkheden van vervoerders
kan beleidsdoelen in gevaar brengen.

Vraag 3
Betekenis voor het
aanbesteden van concessies
op de kortere termijn
 BELEIDSDOELEN (1/2)

Vervoerders zien voorlopig geen ruimte om te investeren
 Nieuwe concessies vergen bij aanvang grote investeringen van
de vervoerders, vooral in ZE-bussen. Met de huidige inkomsten
en de onzekerheid over de nabije toekomst nemen de
mogelijkheid en bereidheid van vervoerders (lees: hun
aandeelhouders) om deze investeringen te doen af.
 Banken zijn, naar verwachting van de vervoerders, de komende
jaren ook minder geneigd tot het aangaan van leningen of
zullen dat alleen doen tegen ongunstige voorwaarden. Zelfs
voor grotere internationale vervoerders verdwijnt de
investeringsruimte snel.
 De beperkte investeringsruimte kan het behalen van de
gestelde of te stellen beleidsdoelen verhinderen, als de huidige
aanpak gehandhaafd wordt.

Wat betekent de huidige
situatie voor de mogelijkheden
om eerder voorziene
beleidsdoelen te realiseren?
 Denk onder andere aan het
realiseren van
duurzaamheids-ambities.
Bijvoorbeeld via
financiering van materieel
en laadinfrastructuur, en
aan overige randvoorwaarden).
 Het kan hierbij gaan om
aanpassing van de
beleidsdoelen maar ook om
voorstel om een bepaald
doel te laten vervallen.

Vervoerders vragen vervoersautoriteiten om keuzes te maken
 Nu de investeringsmogelijkheden sterk onder druk staan,
moeten ambities en doelen wellicht bijgesteld worden.
 Dat vraagt (politieke) afweging tussen verschillende
beleidsdoelen en de kosten daarvan.
 Daarbij is het belangrijk dat (uitgesproken) ambities en doelen
aansluiten op de afspraken en financiële keuzes die gemaakt
worden.
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Duiding
 Er schuilt een risico in de druk om ambities te handhaven,
terwijl de financieringsmogelijkheden verlaagd worden.
 Duurzaamheidsambities dreigen hierdoor te moeten worden
uitgesteld. Al moet ook geconstateerd worden dat vervoerders
hoe dan ook minder geneigd zijn om nieuwe dieselbussen te
kopen, terwijl de e-Bussen technologie (en kosten) nog sterk in
ontwikkeling is.
 Door hoge investeringseisen en omvang van concessies (zie
verder) kan een punt bereikt zijn dat negatief uitpakt op de
vervoerdersmarkt (marktspanning).
 Vraag is op welke aspecten en hoe concurrentie gewenst is om
kracht van de markt het best te benutten.
Vragen voor vervolgstappen
 Wat is voor overheden de prioritering in de beleidsdoelen?
 Welke maatregelen zijn mogelijk om de als hoogst
geprioriteerde doelen zoveel mogelijk te realiseren?
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Stap 1
Bevindingen

De investering in ZE-voertuigen vormen een specifiek aandachtspunt, waarbij de
behoefte bestaat aan alternatieve financieringsvormen.

Vraag 3
Betekenis voor het
aanbesteden van concessies
op de kortere termijn
 BELEIDSDOELEN (2/2)

Een deel van de oplossing kan zijn om alternatieve afspraken te
maken over de omgang met (materieel)investeringen
 Vervoerders zien meerdere oplossingen:
 DO’s kunnen investeringsmiddelen beschikbaar stellen
(vooral voor materieel);
 Een optie is om voertuigen ‘off-balance’ te plaatsen, terwijl
de vervoerder de verantwoordelijkheid voor de
investeringen behoudt, in lijn met de concessie;
 Het ontkoppelen van ZE-beleidsdoelen van concessie-eisen
is een andere optie. Overheden investeren meer geleidelijk
en goedkoper in nieuw materieel, los van de
concessieperiode, waardoor een ontkoppeling ontstaat
tussen investerings- en aanbestedingskalender;
 Overheden worden (deels of geheel) eigenaar van het
materieel (Activa BV?), ook krijgen ze mogelijk inspraak in
garages en laadinfrastructuur.

Wat betekent de huidige
situatie voor de mogelijkheden
om eerder voorziene
beleidsdoelen te realiseren?
 Denk onder andere aan het
realiseren van
duurzaamheids-ambities.
Bijvoorbeeld via
financiering van materieel
en laadinfrastructuur, en
aan overige randvoorwaarden).
 Het kan hierbij gaan om
aanpassing van de
beleidsdoelen maar ook om
voorstel om een bepaald
doel te laten vervallen.

De behoefte is om alternatieve afspraken vooraf goed te toetsen
op ongewenste (neven)effecten
 Vervoerders geven aan graag (deels) eigenaar te blijven van het
materieel of controle erover te behouden.
 Sommigen zien gevaren of nadelen in bepaalde constructies.
Vervoerders zijn bang voor averechtse kosten-effecten door
gebrek aan kennis aan overheidszijde en sub-optimalisatie
tussen voertuigen en exploitatiekosten.
 Materieelovergang zal vaak geregeld moeten worden, waar
veel haken en ogen aan kunnen zitten. Afhankelijk van de
concessieduur, kan dit leiden tot dubbele overgang, wat als
onwenselijk wordt gezien.
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Duiding
 Een ROSCO of Activa BV oprichten evenals andere vormen van
aanschaf of financiering van materieel zijn ideeën die zowel bij
overheden als bij vervoerders leven.
 Deze vormen kennen voor- en nadelen, en soms praktische
bezwaren, ook zijn besparingen niet op voorhand
gegarandeerd.
 In de discussies blijken vaak verwarring te bestaan over de
gehanteerde begrippen.
 Verschuivingen in eigenaarschap betekenen tevens dat de
concessieduur niet meer per se aan afschrijvingstermijnen
hoeft te worden gebonden. Hierdoor kunnen concessies op
zich korter worden. Dit heeft op zichzelf dan weer
consequenties voor de risico’s en complexiteit van de
concessies. Opvallend is dat deze optie vaak buiten het blikveld
van vervoerders valt.
 Het is in het buitenland (bijv. Frankrijk) vaker het geval dat
overheden financierder en eigenaar van de vloot zijn, dit onder
korterlopende concessies. In het spoorsysteem bestaan ook
veel alternatieve financieringsconstructies (bijv. in Duitsland).
Of deze oplossingen in het algemeen ‘beter’ zijn, of in
Nederland alleen tijdelijk ‘noodzakelijk’ zijn, is niet eenvoudig
te beantwoorden.
Vragen voor vervolgstappen
 Verhelder eerst de begrippen om de discussie te
vergemakkelijken.
 Welke constructies zijn elders gangbaar en welke lessen kunnen
hieruit getrokken worden?
 Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende pakketten aan
contracterings- en gunningsvoorwaarden?
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Stap 1
Bevindingen

Er bestaat ruimte om risico’s in toekomstige concessies te mitigeren en daarmee
de aantrekkelijkheid van deze concessies voor vervoerders te vergroten.

Vraag 3
Betekenis voor het
aanbesteden van concessies
op de kortere termijn
 CONTRACTUELE
VOORWAARDEN

De onzekerheid vraagt om meer flexibiliteit in toekomstige
concessies
 De roep om flexibiliteit is vrij algemeen om zo de kosten bij
onverwachtse veranderingen mee te kunnen laten ademen
met de opbrengst(mogelijkheden).
 Tegelijk wordt er ook erkend dat concessies in veel (de
meeste?) gevallen in principe nu al veel ruimte voor flexibiliteit
bevatten, maar dat overheden die ruimte niet altijd ten volle
durven te benutten.

Zijn alternatieve wijzen om
kosten- en opbrengstenrisico’s te verdelen tussen
overheid en vervoerder
wenselijk?
 Zo ja, welke mogelijkheden
ziet u?
 Is er meer behoefte aan
flexibiliteit (qua bestelde
diensten, om het aanbod te
laten meegroeien met de
reizigersvraag, ...)?
 Hoe zou hierop
contractueel ingespeeld
kunnen worden?
 Welke condities/
voorwaarden zijn nodig om
in de huidige context in te
schrijven op
aanbestedingen?

Er bestaan veel ideeën om het risicoprofiel van een concessie in
onzekere tijden te mitigeren
 Het (tijdelijk) overnemen van de hele opbrengstverantwoordelijkheid door de overheid;
 Een winst- en verliesdeling na bepaalde marges;
 Een min/max (5%?) rendement (max. winst en verlies);
 Het structureel overnemen van investeringsrisico’s door de
overheid, m.n. i.r.t. ZE-transitie (zie vorige pagina);
 Minder verschil in wagenpark-eisen tussen concessies.

Duiding
 De voorgestelde maatregelen zijn niet verrassend en komen
overeen met gangbare praktijken in het buitenland.
 Terwijl een tijdelijke verschuiving van risico’s gewenst wordt,
klinkt in de adviezen ook enige angsten van de vervoerders
voor een blijvende verschuiving in de richting van sommige van
buitenlandse modellen (minder verantwoordelijkheid voor de
vervoerders, meer macht en beslissing aan de overheidskant).
Vragen voor vervolgstappen
 Welke maatregelen bieden de beste mogelijkheden om snel en
adequaat op grote schokken (qua bestelde aanbod en/of
gerealiseerde vraag) te kunnen reageren?
 Wat zijn de voor- en nadelen hiervan voor zowel vervoerders als
overheden?
 Welke mogelijkheden bestaan er om, ook als de
opbrengstverantwoordelijkheid bij de overheid ligt, de
vervoerders toch te prikkelen tot opbrengstengroei?

Er is een wens om de huidige concessie-systematiek te behouden
 De vervoerders zien veel van bovenstaande maatregelen bij
voorkeur als tijdelijke noodgrepen, met tussen de regels door
de wens om vooral niets te wijzigen aan de (bekende)
systematiek, behalve het investeringsregime.
 De vervoerders geven de voorkeur aan het kunnen behouden
van de vrijheid om zelf keuzes te maken, en daarmee
concurrentievoordeel te behalen.
 Ze zijn ook beducht voor (onbedoelde) averechtse effecten van
(investerings)keuzes door overheden.
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Stap 1
Bevindingen

Kleinere concessies zijn voor vervoerders wenselijk, maar over de wens om de
concessieduur te wijzigen verschillen de meningen.

Vraag 3
Betekenis voor het
aanbesteden van concessies
op de kortere termijn
 CONCESSIE-AFBAKENING

Vervoerders ervaren grote concessies als extra risicovol
 De meeste partijen zien de over de afgelopen jaren gegroeide
omvang van concessies als onwenselijk. Dit was los van de
coronacrisis al het geval en er wordt gewezen op de te
omvangrijke financierings- en investerings-verplichtingen, zelfs
voor grote internationale partijen.
 De impact van winnen/verliezen van een concessie is ‘te’ groot
geworden binnen een concessie-portefeuille in Nederland.
 De duur (tot 10 jaar) wordt niet fundamenteel als probleem
gezien voor zover in balans met de flexibiliteit in de concessie.
 Het verkorten van concessies (< 10 jaar) wordt niet als
wenselijk gezien, vanwege de afschrijvingstermijnen voor
materieel. De standpunten hierover zijn genuanceerd,
afhankelijk van de materieelpositie.
 Meermalige materieeloverdracht door kortere concessies zien
sommigen als onwenselijk wegens neveneffecten.

 Zouden andere concessieindelingen wenselijk zijn
(omvang, modaliteiten,
...)?
 Zouden andere
concessieperiodes wenselijk
zijn (ingangs-datum van
een concessie en/of de
duur van een concessie)?

Het verkleinen van concessies moet niet ten koste gaan van
voorspelbaarheid en haalbaarheid van beleidsdoelen
 Overhaaste herindelingen op korte termijn zien vervoerders als
een onwelkome extra bijdrage aan onzekerheid, bijv. omdat er
voor zulke concessiegebieden geen gegevens beschikbaar zijn.
 Het kunnen behouden van multimodale concessies wordt als
essentieel gezien voor het behalen van synergievoordelen en
het bieden van ketenoplossingen.
 Tegelijk wordt ook gewezen op de langere implementatietijd
van ZE-bussen (1,5 j) en op de noodzaak om zulke concessies
enige omvang te geven.
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Duiding
 De huidige omvang zorgt voor grote belangen en het moeten
nemen van (te?) grote risico’s door vervoerders, gelet op de
impact van winnen of verliezen op hun omzet in Nederland.
 De gekozen afbakening is van invloed op de markt-spanning en
-samenstelling. Hoe groter en kapitaal-intensiever (door
investeringen) de concessies, hoe beperkter het aantal partijen
dat in kan en wil schrijven.
 Nederlandse concessies blijken in internationaal perspectief
(veel) omvangrijker en kapitaalintensiever te zijn dan in andere
landen. Dit betekent niet dat deze aanpak per definitie af te
raden is.
 Wel lijkt de huidige crisis een aantal kwetsbaarheden bloot te
leggen, die niet geheel en alleen aan de crisis toe te schrijven
zijn.
 De discussie kenmerkt zich door een sterke referentie naar de
huidige concessie-systematiek. Pas bij navragen wordt er
ingezien dat er ook andere opties bestaan (zie thema
‘contractuele voorwaarden’).
 Dat vervoerders liever bij het bekende blijven kan ook te
maken hebben met ‘overstapkosten’: ze hebben, net als de
DO’s, qua kennis en kunde geïnvesteerd in het bestaande.
Vragen voor vervolgstappen
 Is men te ver gegaan in de opschaling van concessies en
waarom?
 Kan een kleinere concessie-omvang in Nederland tot
oplossingen en/of nieuwe uitdagingen leiden?
 Waar is de optimale omvang van afhankelijk?
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Stap 1
Bevindingen

De animo om deel te nemen aan nieuwe aanbestedingen is sterk gerelateerd aan
het (eerst) oplossen van de problemen rondom de bestaande concessies.

Vraag 3
Betekenis voor het
aanbesteden van concessies
op de kortere termijn
 AANBESTEDINGSPROCEDURES (1/2)

Er wordt een sterk verband gelegd tussen de ‘gezondheid’ van de
lopende concessies en de animo om te bieden op nieuwe
concessies
 Er is een sterke oproep om eerst een stabiele basis te scheppen
voor de lopende concessies, voordat aan nieuwe
aanbestedingen kan worden gedacht.
 Aandeelhouders kijken naar het gehele portefeuille aan
concessies in een land. Een extra (betere) concessie biedt in de
huidige omstandigheden onvoldoende perspectief.
 Vervoerders waarschuwen tegen het ‘opsparen’ van
aanbestedingen (stuwmeer-effect), wat een averechtse impact
op concurrentie en markt kan hebben.
 Daarom is het verzoek om eerst de huidige concessies te
verlengen (bijv. 2 jaar), om het juiste speelveld te creëren en te
voorkomen dat sommige vervoerders in het voordeel zijn ten
opzichte van anderen.
 Andere procedures zien vervoerders niet bijdragen aan het
beperken van onzekerheid in de markt (zie vervolg).

Dienen andere vormen van
aanbestedingsprocedures dan
de thans gebruikte overwogen
te worden (denk aan nietopenbare procedure,
concurrentiegerichte dialoog,
mededingings-procedure met
onderhandeling, ...)?
 Wat zijn hier de mogelijke
voor- en nadelen van? Leidt
dit tot nieuwe
afstemmingsbehoefte
(zoals standaardisatie van
bestekken of afstemming
van aanbestedingskalender)?
 Welke voorwaarden dienen
gerealiseerd te worden om
een marktspanning te
realiseren die voor zowel
overheden als inschrijvers
tot een passend resultaat
kunnen leiden?

Er is een wens om nu geen concessies aan te besteden
 De vervoerders zien geen gerede kans om in de huidige markt
en bestaande praktijken realistische biedingen te doen. Drie
even onwenselijke opties worden geschetst:
 Inschrijvingen met een hoge risico-opslag en daardoor hoge
subsidiebijdragen (c.q. laag aanbod);
 Inschrijvingen met gok op latere heronderhandelingen
(beperkt aantal inschrijvingen met lage prijs, waarbij de
vervoerder inschat dat geen andere durft in te schrijven, om
na gunning te heronderhandelen);
 Geen inschrijvingen omdat aandeelhouders het thans op
deze wijze onverantwoord vinden.
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Duiding
 De vervoerders koppelen het animo voor het meedoen aan
nieuwe aanbestedingen aan het bieden van meer zekerheid
rond bestaande concessies:
 Dit lijkt voor een groot deel gedicteerd door de hoge
kapitaalintensiteit (businvesteringen) en opbrengstverantwoordelijkheid van de Nederlandse concessies.
 De standpunten van aandeelhouders en de
portefeuillegedachte (sturing op portfolio van concessies in
Nederland) worden vaak naar voren geschoven. Hoe
realistisch uittredingsdreigementen zijn is moeilijk te
beoordelen.
 Het verzoek om aanbestedingen uit te stellen kan niet los
worden gezien van de discussie over de contractuele
voorwaarden waaronder dit plaatsvindt. Het verzoek is mede
gebaseerd op de bestaande praktijken.
 Opvallend is dat het vraagstuk van het uitstellen van
aanbestedingen (en uittredingsdreigementen) in andere landen
minder pregnant aanwezig lijkt te zijn (bijv. in Frankrijk of
Zweden). NB: In beide landen is veel animo voor nader contact
en uitwisselingen met Nederland.
Vragen voor vervolgstappen
 Wat is het effect van het verlengen van huidige concessies voor
de verhouding tussen vervoerders?
 Wat is de hardheid van de uittredingsopties?
 Wat zijn de specifieke voor- en nadelen van verschillende
pakketten aan contractuele en aanbestedings-voorwaarden?
 Hoe ontwikkelen zich de buitenlandse markten en
contractpraktijken (m.n. in Frankrijk en Zweden)?
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Stap 1
Bevindingen

Er bestaat op dit moment onder vervoerders weinig enthousiasme voor
alternatieve aanbestedingsvormen, edoch...

Vraag 3
Betekenis voor het
aanbesteden van concessies
op de kortere termijn
 AANBESTEDINGSPROCEDURES (2/2)

In het algemeen wordt om voorzichtigheid gevraagd bij het
overwegen van nieuwe aanbestedingsvormen
 Met de huidige onzekerheid vinden sommige vervoerders het
onwenselijk om op nog meer terreinen de onzekerheid te
vergroten.
 Dit zou het geval zijn door nu met in de OV-sector nog
onbekende aanbestedingsvormen (bijvoorbeeld concurrentie
gerichte dialoog) te experimenteren. Potentiële nadelen of
gevaren die worden genoemd zijn:
 De mogelijk verminderde transparantie en mogelijke
toename van subjectiviteit, met een mogelijk toegenomen
beroep op rechtszaken ten gevolge;
 De langere duur en hogere kosten van dergelijke
procedures.
 Deze mening wordt overigens niet unaniem, of niet in dezelfde
mate, gedeeld door alle vervoerders. Een beperkt aantal ziet er
ook wel de logica of voordelen van.

Dienen andere vormen van
aanbestedingsprocedures dan
de thans gebruikte overwogen
te worden (denk aan nietopenbare procedure,
concurrentiegerichte dialoog,
mededingings-procedure met
onderhandeling, ...)?
 Wat zijn hier de mogelijke
voor- en nadelen van? Leidt
dit tot nieuwe
afstemmingsbehoefte
(zoals standaardisatie van
bestekken of afstemming
van aanbestedingskalender)?
 Welke voorwaarden dienen
gerealiseerd te worden om
een marktspanning te
realiseren die voor zowel
overheden als inschrijvers
tot een passend resultaat
kunnen leiden?

Toch wordt er ook voorgesteld om andere
aanbestedingsprocedures te volgen
 Sommigen vragen naar meer samenwerking tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever, weg van ‘juridische
beperkingen’ en wijzen naar het ‘gemak’ van
onderhandelingen tijdens concessies.
 Ook wordt er voorgesteld om met ‘open boek’ te gunnen met
(bijv.) max. 5% rendement en de gunning meer te richten op
creativiteit of kwaliteit en de realisatie van publieke waarden,
en dus minder op prijs (of DRU’s).
 Een respondent ziet wel een grotere rol weggelegd voor OVbureaus (kostencontracten met beperkte of geen
ontwikkelvrijheid voor de vervoerders).
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Duiding
 De geconstateerde terughoudendheid om nu met nieuwe
procedures te experimenteren lijkt vooral door drie zaken te
worden bepaald:
 Men is tevreden over de ‘gebruikelijke’ en voor vervoerders
(en DO’s) bekende aanpak.
 De vervoerders zijn veel meer bezorgd over de financiële
houdbaarheid van hun huidige concessie-portefeuille en
zien de verbetering hiervan als eerste prioriteit om hun
toekomst in Nederland zeker te stellen. Het nadenken over
andere aanbestedings-procedures wordt dan vooral als niet
helpend gezien.
 De onbekendheid of negatieve percepties over de
procedures lijken de gedachten te domineren. De huidige
crisis vraagt al genoeg, vervoerders hebben weinig ruimte
voor rustig nadenken over vernieuwingen.
 Ook al is men ook hier bang voor ‘overstapkosten’, enkele
ideeën gaan wel in de richting van ‘onderhandelingen’.
 Tegelijkertijd zien we dat onderhandelingsprocedures bepaald
geen uitzondering zijn in andere landen (maar ook in
Nederland in andere sectoren).
Vragen voor vervolgstappen
 Hoe worden onderhandelingsprocedures (waaronder
concurrentie gerichte dialoog) in andere landen in het OV
ingezet? Wat zijn daar de ervaringen mee?
 Wat valt er concreet te leren van dergelijke procedures in
andere sectoren in Nederland en in welke opzichten zouden die
bijdragen aan het oplossen van problemen in de OV-sector?
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Stap 1
Bevindingen

De coronacrisis heeft naar verwachting grote implicaties voor de inrichting van de
Nederlandse OV-markt op de langere termijn.

Vraag 4
Ideeën voor de langere
termijn

Veranderingen in de OV-markt zijn mogelijk structureel
 Er is nog veel onduidelijk. Structurele veranderingen worden
verwacht, de omvang is nog niet in te schatten.
 Dit biedt ook kansen voor nieuwe bedieningsvormen:
flexibeler, dynamischer en vraaggerichter. Sommigen willen
hier zo spoedig mogelijk mee beginnen.
 Structurele verschuivingen in gebruik bieden ook kansen, zoals
de spreiding en afvlakking spits kan tot hogere
betrouwbaarheid en kostendekking leiden (maar ook tot
nieuwe operationele kostenconsequenties voor het laden van
e-bussen; althans voor zolang relevant).
 Nieuwe feeders (e-fiets) kunnen de kosten van de ‘onderkant’
van de markt beïnvloeden.
 Goede reizigersinformatie wordt nog belangrijker (met nu ook
veiligheid i.v.m. drukte) in die omstandigheden.

Welke consequenties voorziet
u voor de inrichting van de
OV-sector op de langere
termijn?
 Welke zaken zouden wel of
juist niet veranderd moeten
worden ten opzichte van de
thans gangbare concessieen
aanbestedingssystematiek?
 Welke onderwerpen zijn
nog niet aan bod gekomen
in bovenstaande vragen,
maar zijn wel van belang
met het oog op de
volgende fase van het
onderzoek?
 Mogen we u benaderen
voor deze volgende fase?

Duiding en vervolgstappen
 De urgentie van de huidige situatie laat het vervoerders niet
toe om op dit moment veel na te denken over vergezichten.
 Voor de langere termijn is het de vraag hoe de ‘wenselijke’
markt eruit ziet, dit gelet op de nieuwe uitdagingen (ZEtransitie, mogelijke voortdurende onzekerheid, nieuwe
mobiliteiten, enz.)
 De beleidsdoelen veranderen in deze niet, maar de
maatregelen die nodig zijn om deze te realiseren dienen wel te
worden aangepast
Vragen voor vervolgstappen:
 [Te bezien na voltooiing van Stap 2]

De OV-markt functioneert over het algemeen prima maar
onderliggende problemen komen aan het licht door de crisis
 De Nederlandse markt is de afgelopen 20 jaar volwassen
geworden (meer stabiliteit, minder rechtszaken).
 Enkele problemen worden steeds duidelijker (hogere risico’s en
investeringsplichten i.r.t. beleidsdoelen). De coronacrisis licht
dit extra uit terwijl marges klein zijn.
Meer samenwerking binnen de keten is belangrijk
 Mits marktmechanismen in stand blijven om concurrentie te
bevorderen, wensen sommige vervoerders meer
samenwerking voor meer kwaliteit (en lagere prijs).
 Belangrijk is dat vervoerders hier ook de prikkels voor krijgen
en dat samenwerking beloond wordt (en kan worden).
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Stap 2
Onderzoeksresultaten

In Stap 2 van het onderzoek verdiepen we het inzicht in de issues die spelen en
werken we een aantal mogelijke oplossingen uit.
In de eerste stap van het onderzoek is het beeld gerezen, dat er
sprake is van een groot aantal issues die de aanbesteding van
concessies in de weg zouden kunnen staan. Een
aanbestedingspauze zou op basis daarvan daarom aanbeveling
verdienen.
In de tweede stap van het onderzoek hebben we in meerdere
stappen de bevindingen verdiept door te onderzoeken op welke
wijze de concessie-aanbestedingen toch doorgang kunnen
vinden:
 Door verdiepende gesprekken met vervoerders op vijf
thema’s die door vijf DO’s zijn aangereikt na afronding van
de eerste stap (interviewronde 1 vervoerders - 13 t/m 26
augustus 2020)
 Tussentijdse terugkoppeling van uitkomsten aan vijf DO’s
 De bevindingen hebben we verwerkt in mogelijke varianten
(pakketten) voor de toekomst. Deze “pakketten” zijn
besproken met vervoerders (interviewronde 2 vervoerders 2 t/m 8 oktober 2020)
 Gesprekken hadden met name ten doel om de voor- en
nadelen van een aantal alternatieven scherper in beeld te
brengen, zodat de aanbestedende overheden in het vervolg
gerichte keuzes tussen de geschetste mogelijke oplossingen
kunnen maken
 De resultaten van stap 2 zijn gepresenteerd aan DO’s
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Stap 2
1e interviewronde

Verdiepingsslag n.a.v. verduidelijkingsvragen gesteld door DO’s
o.b.v. opgehaalde meningen in Stap 1

Thema 1: Omgang met
flexibiliteit en risico’s

Thema 2: Omgang met
investeringen in materieel

Thema 3: Optimale omvang en
voorwerp van concessies

Thema 4: Aanbestedingsprocedure en flexibiliteit

Thema 5: Marktwerking en spanning

Mogelijkheid om vervoer open af te schalen, afhankelijk
van de omstandigheden die
zich voordoen, verdeling van
contractuele risico’s en
bijbehorende (financiële)
prikkels.
 Concessie-eisen
 Contractprikkels
 Innovaties
 Effecten personeel

Financiering en eigendom van
(ZE-) voertuigen en koppeling
aan concessie.
 Rol overheid
 ZE en concessie-afbakening

Afweging tussen concessieomvang, benodigde
investeringen en
mogelijkheden voor
productontwikkeling en
(multimodale)
netwerkvoordelen.
 Ontwikkelvrijheid en rol
overheid
 Concessie-omvang
 Kenmerken DO’s

Mogelijkheden voor
vernieuwing in
aanbestedingsprocedures,
met meer
afstemmingsmogelijkheden
tijdens de procedures.
 Openboek
 Kostenbesparing
 Risicobeperking

Effecten van de situatie en van
mogelijke ingrepen voor
vervoerders op de
marktspanning en op de
aanbestedingskalender.
 Aanbestedingspauze
 Aantrekkelijkheid markt
 Algemeen

Algemene bevindingen uit 1e interviewronde met vervoerders
Algemene observaties
 Vervoerders zien unaniem verbetering in betrokkenheid van DO’s in de afgelopen
maanden (urgentie voor oplossing wordt bij alle DO’s gevoeld)
 Het blijft lastig om vanuit vervoerders in de wereld van overheden te stappen en te
bedenken wat voor overheden belangrijk is en waarom dat zo is
 De beelden van vervoerders lopen voor een aantal thema’s uiteen

Corona en aanbestedingen OV
Rapport Stap 1 en Stap 2 van het onderzoek - 8 december 2020

Veel vraagstukken die nu spelen bestonden al langer
 Ze zijn door de coronacrisis scherper in beeld gekomen, waardoor er meer urgentie
is hiermee aan de slag te gaan
 Veel ideeën die geopperd worden om de vraagstukken op te lossen, zijn niet nieuw,
ze zijn al eerder bedacht, maar tot nu toe niet overgenomen / geïmplementeerd (of
maar beperkt)
Er is een neiging is om niet teveel te willen veranderen
 Vervoerders konden goed leven met het proces van concessieverlening
(aanbesteding, etc.) vóór de coronacrisis, en waren tevreden met de (toen) staande
praktijk
 Hun focus lag sterk op de korte termijn, waardoor er momenteel weinig ruimte was
om na te denken over de lange termijn
 Veranderingen gaan vermoedelijk gepaard met extra kosten en onzekerheid
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Stap 2
1e interviewronde
Thema 1: Omgang met
flexibiliteit en risico’s
Mogelijkheid om vervoer open af te schalen, afhankelijk
van de omstandigheden die
zich voordoen, verdeling van
contractuele risico’s en
bijbehorende (financiële)
prikkels.
 Concessie-eisen
 Contractprikkels
 Innovaties
 Effecten personeel

Er is tevredenheid met de bestaande contractuele praktijken, al wordt een verdere
flexibilisering gewenst en mogelijk geacht.
Liever geen verandering in systematiek als gevolg van corona
Voorkeur voor netto-contracten
• Vervoerders hebben over het algemeen voorkeur voor het dragen van opbrengstverantwoordelijkheid en ontwikkelfunctie
• Ze geven aan dat door meer vrijheid (functioneler contracteren) nutteloze kosten worden
voorkomen, meer innovatie plaatsvindt en beter in te spelen is op vraagverandering
 Bruto-contracten worden ook als mogelijkheid gezien
• Er wordt erkend dat binnen een bruto-contract ook te ontwikkelen/innoveren is, mits goede
incentives bestaan (concessie GD wordt als voorbeeld gegeven)
• Of vervoerders in willen schrijven op een bruto-contract verschilt per vervoerder
 Tussenvormen in bruto/netto contract als alternatief?
• Een bandbreedte in minimaal/maximaal rendement wordt als optie gezien
• De meeste vervoerders zouden een dergelijke bandbreedte zien zitten om risico’s te beperken,
één vervoerder vindt dat niet nodig
• Er moet wel voldoende ontwikkelvrijheid blijven bestaan
 De meeste vervoerders wijzen erop dat het belangrijk is dat de overheid de ‘waarde van OV’ en
bereikbaarheid bepaalt (m.n. in landelijk gebied); dit bepaalt de benodigde subsidie

DISCUSSIE



Contracten werken goed, maar flexibilisering kan (nog) beter
Dit is nodig door Corona, om ook snellere reacties mogelijk te maken
• Maar het blijkt nu al mogelijk een flexibelere inrichting van drgl 2021 vorm te geven...
 Wat is dan nodig verder nodig om te flexibiliseren?
• Betere eenheidsprijzen om op- en afschalen te vergemakkelijken
• De prikkels op de zwakke lijnen moeten sterker worden.
• Sommige vervoerders geven aan dat ze minder eisen nodig hebben of willen afstappen van
onrealistische (groei)eisen. Anderen noemen hoge groeidoelstellingen (zoals bij AML) juist een
interessant onderdeel van het marktspel


Bestaande spanningen zijn
zichtbaarder geworden door
Corona
 “Sociaal wenselijk” vs
“financieel rendabel”
 Onvoldoende uitgewerkte
prikkels/prijzen in
contracten (voor op- en
afschalen), of niet in lijn
met sociale prioriteiten
Sleutelen aan innovaties
beïnvloedt de aantrekkelijkheid
van de Nederlandse markt
 Wat doet tijdelijk stoppen
met innovaties?
Vervoerders willen vrijheid en
vertrouwen, maar is dat geen
ijdele hoop?
 Vaak gevoerde discussie en
botsing van drijfveren
 M.n. bij lagere
kostendekkingsgraad
 Zie rapport “Modelbestek
van de toekomst”

Beeld dat innovatie juist nu belangrijk is
Nieuwe technologieën kunnen juist nu bijdragen aan terugkomst reizigers (EMV betalen,
reisinformatie en MaaS)
 NB: in de interviews zijn de vervoerders niet uitgebreid ingegaan op ‘innovatie’
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Stap 2
1e interviewronde
Thema 1: Omgang met
flexibiliteit en risico’s
Mogelijkheid om vervoer open af te schalen, afhankelijk
van de omstandigheden die
zich voordoen, verdeling van
contractuele risico’s en
bijbehorende (financiële)
prikkels.
 Concessie-eisen
 Contractprikkels
 Innovaties
 Effecten personeel

Buiten natuurlijk verloop zijn er weinig mogelijkheden om de omvang van het personeel
snel af te bouwen.
Er zijn beperkte mogelijkheden om de impact van afschalen dienstregeling op personeel te verminderen
Natuurlijk verloop biedt deels een oplossing
• Buschauffeurs kennen relatief hoge vergrijzing
• Oudere chauffeurs zijn in CAO fors duurder dan jongere chauffeurs
• Meerdere vervoerders stellen landelijke regeling voor om vervroegd pensioen mogelijk te maken
 Afbouwen van flexibele schil draagt weinig bij aan oplossing
• Flexibele schil is zeer beperkt en biedt weinig ruimte om schokken van corona op te vangen

DISCUSSIE
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Flexibiliteit (op- en afschalen)
blijft voorlopig nodig (zolang
Corona voortduurt)
 Wat is de wisselwerking
tussen op- en afschalen en
gemiddelde kostprijzen als
opbouw van
personeelsbestand
verandert?
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Stap 2
1e interviewronde
Thema 2: Omgang met
investeringen in materieel
Financiering en eigendom van
(ZE-) voertuigen en koppeling
aan concessie.
 Rol overheid
 ZE en concessie-afbakening

Er is een afkeer voor een al te grote inmenging van de overheid met het materieel,
maar wel interesse voor ondersteuning bij de financiering ervan.
Verwerving van materieel zou eigendom / verantwoordelijkheid vervoerder moeten blijven
Vrijwel alle vervoerders geven aan dat de situatie moet blijven zoals nu, met als argumenten:
• De vervoerder heeft meer kennis van voertuigen en de inzet in de praktijk
• De materieelkeuze is een mogelijkheid voor de vervoerder om zich te onderscheiden



Ondersteuning bij financiering van materieel is volgens een aantal vervoerders wel gewenst
Garantstelling/overnemen van risico’s of verschaffen van leningen kan mogelijk zorgen voor lagere
kosten voor vervoerders door gunstiger financiering (m.n. bij hogere investeringen in ZE-materieel)
 Vervoerders geven geen concrete invulling hiervan; dit dient nog onderzocht te worden
 Het eventuele voordeel en de bereidheid om hiervan gebruik te maken verschilt sterk per
vervoerder (één vervoerder zegt zelf makkelijk/goedkoop te kunnen financieren)
 Aantrekkelijkheid van andere financieringsconstructies hangt sterk af van rentestand,
financieringsmogelijkheden van de vervoerder, etc.


DISCUSSIEPUNTEN
Overname van ZE-materieel
bestaat in sommige NLconcessies al, maar heeft nog
niet plaatsgevonden.
 Hoe gaat het werken?
Als de overheid materieel
verwerft, geldt een
aanbestedingsplicht
 Dit is in principe niet het
geval voor de (aanbestede)
vervoerder
 Wat te denken van een
mogelijke politieke
inmenging in keuze van
busbouwer?
Bij een grotere rol van de
overheid (verwerving,
financiering, beheer,
instandhouding) is aanvullende
kennis nodig
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Stap 2
1e interviewronde
Thema 3: Optimale omvang en
voorwerp van concessies
Afweging tussen concessieomvang, benodigde
investeringen en
mogelijkheden voor
productontwikkeling en
(multimodale)
netwerkvoordelen.
 Ontwikkelvrijheid en rol
overheid
 Concessie-omvang
 Kenmerken DO’s

De grootste wens is om kleinere concessies in de markt te zetten,
daarnaast zijn ook kortere concessies denkbaar i.r.t. ZE-bussen.
De concessieduur hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan de volle afschrijvingsduur
Concessies voor 7/8 jaar met max. 1x overdracht zijn aanvaardbaar (als ZE-bussen 15 jaar meegaan)
 Overnameregelingen zijn nodig
• Deze zijn nu al opgenomen in concessies en kunnen prima werken
• Overnameregelingen kennen wel aandachtspunten:
− Bus en telematica zijn verweven. Met eigen telematicasystemen van vervoerders kan het
problematisch worden, daar moet aandacht voor zijn.
− Door grote verwevenheid van bussen, accu en laadinfra met de operatie betekent het dat de
overnemende partij meer moet overnemen dan alleen bussen
− Er is extra aandacht nodig voor het moment van concessie-overgang

DISCUSSIEPUNTEN



Een kleinere omvang van concessies wordt algemeen gewenst
 Elke vervoerder heeft eigen voorkeuren, maar een bandbreedte van € 40-80 mln omzet wordt als
optimaal gezien
• Te grote concessies veroorzaken te grote schokgolven en leiden wellicht tot strategisch /
ongewenst gedrag
• Enkele standpunten: 10 mln is al groot in het buitenland, 20-40 mln kan, 40-60 mln is optimaal,
meer leidt tot strategische marktspelletjes, 100 mln is te groot en leidt tot te weinig concurrentie,
110 mln is een redelijke max, 150 mln is te veel
 Er wordt verzocht om bestaande concessies niet verder samen te voegen
• IJssel-Vecht en Rijn-Waal worden door grootte of sterk wisselende gebieden als zeer complex
gezien
• De logica bij (voorgenomen) samenvoegingen wordt niet altijd helder bevonden
• Mogelijk is er nu (door Corona) een kans om samenvoegingen te heroverwegen.
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Wat is de verhouding tussen
draaglijk opbrengstrisico en
omvang van concessies?
 Wordt bij kleinere
concessies de
(opbrengst)risico’s
draaglijker?
Wat zijn de opties, voor- en
nadelen voor loskoppeling van
concessieduur en
afschrijvingsduur als de
overheid materieel-eigenaar
wordt?
 Mogelijkheden tot
‘voortdurende’ (gespreide)
vervanging
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Stap 2
1e interviewronde
Thema 3: Optimale omvang en
voorwerp van concessies
Afweging tussen concessieomvang, benodigde
investeringen en
mogelijkheden voor
productontwikkeling en
(multimodale)
netwerkvoordelen.
 Ontwikkelvrijheid en rol
overheid
 Concessie-omvang
 Kenmerken DO’s

Het kennisniveau aan de kant van de DO’s is een aandachtspunt,
maar de houding (in contractmanagement) is nog belangrijker.
Het kennisniveau van overheden verschilt, volgens de vervoerders
Het kennisniveau blijkt niet gerelateerd te zijn aan de (personeels)omvang van de DO
 De houding van DO’s in contractmanagement wordt als belangrijker dan de aanwezige kennis
gezien
 Niet alle DO’s lijken goed aangesloten bij de landelijke tafels

DISCUSSIEPUNTEN



Er is een tegenstrijdigheid in de houding van vervoerders over de mate van betrokkenheid van DO’s bij
de uitvoering van concessies
 Overheden hebben te weinig kennis dan wel capaciteit en staan teveel op afstand; versus
 Er moet voorkomen worden dat er dubbele controle plaatvindt op de eigen controle door de
vervoerders
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Behoefte onder DO’s aan meer
onderlinge uitwisseling over
concessiesturing / contractmanagement (bijv. gericht op
best practices)?
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Stap 2
1e interviewronde
Thema 4: Aanbestedingsprocedure en flexibiliteit
Mogelijkheden voor
vernieuwing in aanbestedingsprocedures, met meer
afstemmingsmogelijkheden
tijdens de procedures.
 Openboek
 Kostenbesparing
 Risicobeperking

Andere aanbestedingsprocedures zijn denkbaar, maar in de ogen van vervoerders hebben
deze beperkte meerwaarde.
Men staat in principe open voor vernieuwingen in de aanbestedingsprocedures
De vraag wordt wel gesteld of dit een oplossing biedt voor de huidige problematiek
 Meer afstemming tijdens de procedure is op zich gewenst, maar onderhandelen is lastig: durf en
kennis ontbreekt bij zowel vervoerders als overheden
 Ook openboek-biedingen vindt men in principe een goed idee
• Er is begrip voor de vraag om inzicht in financiën te geven, zeker in deze tijd
• Maar men is bang dat winst niet wordt gegund aan OV-bedrijf (houding politiek) of dat er
onvoldoende geheimhouding is

DISCUSSIE



Kunnen open-boek-bieding wel
en hoe (juridisch gezien)?

Men ziet beperkt nut en mogelijkheid tot het verlagen van aanbestedingskosten
Aanbestedingskosten zijn relatief laag (t.o.v. totale omzet concessie)
 Wel kunnen er door het uitvragen van minder plannen en door scherpere keuzes in de ambities en
eisen kosten worden bespaard
 Eén vervoerder suggereert een uniforme aanpak van aanbesteden door één landelijk typebestek
met lokale aanvullingen en 2-3 landelijke aanbestedingsteams aan overheidszijde
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Stap 2
1e interviewronde
Thema 5: Marktwerking – en
spanning
Effecten van de situatie en van
mogelijke ingrepen voor
vervoerders op de
marktspanning en op de
aanbestedings-kalender.
 Aanbestedingspauze
 Aantrekkelijkheid markt
 Algemeen

Gezien de onaantrekkelijkheid van de huidige markt hebben aanbestedingen op korte
termijn geen zin.
Met huidige beschikbaarheidsvergoeding is markt niet aantrekkelijk
93-95% is onvoldoende
• Zeker in combinatie met wens tot instandhouding dienstregeling
• In andere landen wordt wel 100% of meer betaald
• Als deze vergoeding blijft dan komen er geen biedingen meer en bedrijven komen mogelijk niet
terug
 Vrijwel alle vervoerders uiten grote zorgen, geven aan dat marges al (te) laag waren en er geen
rendement naar de moedermaatschappij is gegaan
• Eén vervoerder benadrukt echter dat lage rendementen vooral het gevolg zijn van te scherpe
biedingen in het verleden
 Er moet een keuze voor 2021 worden gemaakt, DO’s en Rijk zorgen voor complex proces

DISCUSSIE



Een aanbestedingspauze is noodzakelijk
Op dit moment zullen vervoerders niet meedoen aan aanbestedingen door onduidelijkheid
 Veranderingen in procedure, contract, etc. maken daarin geen verschil
 Pas met duidelijkheid over ontwikkeling reizigersaantallen en corona-oplossing kunnen
aanbestedingen doorgang vinden
• Minstens 1 à 2 jaar niets aanbesteden
• Vóór zomer 2021 concessies verlengen
• Verschillende oplossingen voor praktische invulling gesuggereerd; uitstel álle concessies of alleen
die de komende 5 jaar aflopen, etc.
• Maatwerk (regionaal) zal nodig zijn
• Ook dienen juridische mogelijkheden nog uitgezocht te worden

Andere aanbestedings- en
concessie-benaderingen
(gangbaar in het buitenland)
maken aanbesteden op kortere
termijn mogelijk.
 Voorbeeld: kleinere
kostencontracten (brutocontracten)
 Dit wordt zelden/niet
gezien, of wordt niet
gewenst geacht.



Aanbestedingskalender in de
gaten houden bij het uitstel:
 Vervoerders kunnen parallel
maar een beperkt aantal
aanbestedingen aan en/of
een beperkt aantal (grote)
concessies tegelijk uitvoeren

Over rol I&W en ACM als wetgever resp. marktmeester is weinig opgemerkt
In relatie tot corona merken de vervoerders weinig op over de rol van IenW en ACM
 Wel is er (bekende) kritiek op ACM t.a.v. de marktmacht van NS en op IenW gericht op de gunning
HRN
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Stap 2
1e interviewronde
Uit de eerder gevoerde
interviews en discussies zijn
een aantal aandachtspunten
naar voren gekomen i.v.m. het
functioneren van de
aanbestedingsmarkt op de
kortere en middellange
termijn:
 Hiernaast zijn de
voornaamste punten
samengevat.
 Zoals ook tijdens interviews
en discussies bleek, bestaat
er soms enigheid maar
soms ook tegenstrijdige
ideeën over wat wenselijk
is. Dit betekent dat er
meerdere oplossingswegen
zouden kunnen ontstaan.
 Juist daarom kiezen we
voor het vormgeven van
‘pakketten’ (zie hierna)
 Bij een aantal aangedragen
ideeën mist er overigens
nog duidelijkheid over hoe
deze precies in concrete
procedurele of contractuele
maatregelen zou kunnen
worden omgezet.

Samenvatting van van opgehaalde ideeën en elementen uit eerste interviewronde

Contractsystematiek verbreden
 Netto-contracten behouden
 Functioneler contracteren
 Bruto-contracten met kwaliteitsincentives gebruiken
 Bruto-contracten met ontwikkelincentives gebruiken
Risico’s mitigeren
 Bandbreedte rendement afspreken (dus tussenvormen in
bruto/netto contract) [hoe precies?]
 Risico’s (bijv. SOV-opbrengsten) verkleinen
 Pandemie-clausule toevoegen (100% schadeloosstelling, goede
beschikbaarheidsvergoeding)
Contracten flexibiliseren
 Aanpassingsmogelijkheden (verder) versnellen [hoe?]
 Flexibele houding ‘verspreiden’ naar alle overheden (waar nodig)
 Betere (meer verfijnde) eenheidsprijzen voor op- en afschalen
 Ruimere op- en afschaalmarges voorzien [hoe? hoeveel?]
 Verschillende prikkels op zwakke lijnen en sterke lijnen [hoe?]
 Afstappen van onrealistische (groei)eisen in aanbestedingen
 Landelijke regeling voor vervroegd pensioen chauffeurs ontwerpen
Innovatie stimuleren
 Nieuwe technologieën verder stimuleren (EMV betalen,
reisinformatie en MaaS) [hoe en waarom precies?]
Materieelinvesteringen anders financieren
 Eigendom voertuigen bij vervoerder behouden (voorkeur)
 Garantstelling, overname risico’s of leningen door overheid
 Overheid eigenaar van materieel

Concessieduur aanpassen
Concessieduur loskoppelen van afschrijvingsduur (7/8 jaar met max.
1x overdracht)
 Overnameregelingen (verder) ontwikkelen ivm ZE [wat moet er
anders gerelgeld worden? vb. telematica, laadinfra]
 Lopende vervanging van materieel (afvlakking investeringenpieken)
mogelijk maken


Concessieomvang verkleinen
Indicatie: optimale bandbreedte van € 40-80 mln omzet
• Concessies van rond € 20-40 mln omzet eigenlijk te klein
• Concessies van rond € 100 mln omzet en hoger in principe te
groot
• Optimale omvang hangt o.a. samen met wie materieel financiert
 Niet samenvoegen (weer opsplitsen) van recent samengevoegde
concessies


Kennis van overheden verbeteren
Algemeen kennisniveau OV opkrikken
 Vliegende kennisteams (DOVA) bij voorbereiding aanbestedingen


Aanbestedingsprocedures flexibiliseren
Functioneler aanbesteden (en contracteren)
 Onderhandelen (o.i.d.) mogelijk maken [hoe precies?]
 Openboek-biedingen mogelijk maken [hoe precies?]


Aanbestedingskosten verlagen
Minder plannen uitvragen in offertes
 Scherpere keuzes in ambities en eisen in PvE
 Één landelijk typebestek met lokale aanvullingen en 2-3 landelijke
aanbestedingsteams aan overheidszijde


Startvoorwaarden aanbestedingsmarkt verbeteren
Duidelijkheid over ontwikkeling reizigersaantallen afwachten
 1 à 2 jaar aanbestedingspauze invoeren
 Alle concessies eerst verlengen (of regionaal maatwerk?)
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Stap 2
2e interviewronde
De aandachtspunten voor het
functioneren van de
aanbestedingssystematiek, die
naar voren zijn gekomen in de
interviews en discussies,
kunnen in drie
hoofdcategorieën worden
ingedeeld:
1. Punten die reeds vóór de
corona-crisis bestonden,
en waarvoor al dan niet
oplossingen reeds gezocht
werden
2. Punten die specifiek dóór
de corona-crisis zijn
ontstaan en het
functioneren van de
aanbestedingsmarkt op
de kortere en middellange
termijn bemoeilijken
3. Punten die ook ná de
corona-crisis zullen
bestaan en er óf een
rechtstreeks gevolg van
zijn, óf toch ontstaan
zouden zijn door
autonome
marktontwikkelingen

Uitwerking van alternatieve invullingen (“pakketten”) voor mogelijke
aanbestedingen in het openbaar vervoer
Eerder input is vertaald naar mogelijke varianten voor toekomstige aanbestedingen:
We spreken over pakketten als logische sets van uitgangspunten die in concessies gehanteerd
kunnen worden



De pakketten onderscheiden zich naar de termijn waarop ze actueel kunnen zijn:
Op korte termijn, gericht op aanbestedingen die nu voorbereid moeten gaan worden en die medio
2021 zouden kunnen gaan lopen, waarbij de coronacrisis nog zeer actueel is
 Op middellange termijn, gericht op een start van de aanbesteding in de periode tussen 2021 en
2023, waarbij nog onzekerheid bestaat over de impact van corona
 Op lange termijn, gericht op start van de aanbesteding na 2023, met (in onze aanname) de
coronacrisis achter de rug waarbij een stabiele nieuwe situatie is ontstaan


We hebben voor nu drie pakketten op hoofdlijnen uitgewerkt:
 Een pakket voor de korte termijn (in de veronderstelling dat er gegeven de situatie nog iets te kiezen
valt)
 Twee pakketten voor de middellange termijn (“zo snel mogelijk”)
 Alternatieve pakketten voor de langere termijn worden nu nog buiten beschouwing gelaten

Vragen die aan de vervoerders zijn gesteld:

De pakketten worden op de
volgende pagina’s
gepresenteerd:
 Identieke sjabloon voor alle
pakketten
 Met ‘schuifjes’ wordt
aangeven wat in het
betreffende pakket het
relevante uitgangspunt kan
zijn
 De beschikbare
bandbreedte voor de
verschillende keuzes is met
kleur aangegeven
In de gesprekken met de
vervoerders hebben we een
nadere toelichting gegeven op
het bovenstaande, zodat onze
redeneerlijn voldoende helder
was.

Zijn de pakketten logisch samengesteld?
Wat zijn wat u betreft de voor- en nadelen van de pakketten?
Zou u hiermee in een aanbesteding uit de voeten kunnen?
Wat vergt het pakket van uw organisatie, in de zin van: wat zou u anders moeten gaan doen dan
nu?
 Wat vergt het pakket in uw ogen van de opdrachtgevende overheid? Waar zou deze zich op moeten
ontwikkelen?
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Stap 2 Tijdlijnen
en pakketten

Door de tijd heen, en met het verloop van de Coronacrisis, variëren de
aanbestedingsmogelijkheden
Corona
Duur corona-crisis onbekend

Bestaande systematiek
 Beschikbaarheidsvergoeding en tijdelijke afschaling?
 Heronderhandelingen?

Een ‘gebruikelijke’ Nederlandse aanbesteding, waar de vervoerder voor een
substantieel vervoersgebied, de ontwikkelingsfunctie, opbrengstverantwoordelijkheid en investeringen draagt.

 In hoeverre is aanbesteden op de oude voet dan al mogelijk?
 Welke voorwaarden (risico-mitigatie) zijn dan nog vereist?

 Geen aanbesteding
 Noodconcessie

Alternatieve systematieken

 Wat voor aanbesteding is op de kortere termijn realistisch onder Corona?
 Wat is hiervoor nodig?

Een aanbesteding die in één of
meerdere aspecten substantieel afwijkt
van de huidige ‘gebruikelijke’
Nederlandse aanbesteding, bijv. qua
omvang, taakverdeling, risico of
investeringen.

 Wat voor aanbesteding is over 1-2 jaren realistisch (Corona of niet)?
 Wat is hiervoor nodig?
 Welke alternatieven zijn op de langere termijn realistisch (na Corona)?
 Wat is hiervoor nodig?

“nu”

“zo snel mogelijk”

1 Bestaande uitdagingen






- - Omvang
- Financiering ZE-materieel
+ Overgang materieel (langere afschrijving irt concessieduur)
+ - Flexibiliteit van de concessie (diensten, tarieven)

2 Corona uitdagingen





Onvoorspelbaarheid vraag (opbrengstverantwoord.)
Snelle op-/afschaling
Omvang van op-/afschalen

(in volgorde van mate
van ‘opgelost’ zijn van -- naar +-)

(acute tijdelijke problemen)

 Aanbesteden (vrijwel) op de oude voet is waarschijnlijk mogelijk
 Noodzaak tot herijking van vervoervraag (en andere ontwikkelingen)

3 Blijvende en nieuwe uitdagingen
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“na corona”





Blijvende veranderingen aan de vervoervraag
Nieuwe mobiliteiten
...
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Aanbesteden “nu”

volgens (oorspronkelijke of aangepaste) planning,
bij op korte termijn aflopende concessies

Aanbestedingsprocedure
en flexibiliteit

Omgang met flexibiliteit en
risico’s in contracten

Omvang en duur van
concessies

Omgang met investeringen
in materieel

Er vinden in het buitenland
op dit moment
aanbestedingen plaats!
Voorbeelden:
 Londen
 Kopenhagen (en andere
Scandinavische
voorbeelden)
 Wallonië (2020)
 Luxemburg (2020)

GROEN PAKKET
Keuze om “nu” aan te besteden

Flexibiliteit bij aanbesteden

Vast

Ontwikkelingsfunctie
bij aanbesteden

Overheid

Verdeeld

Vervoerder

Opbrengstverantwoordelijkheid

Overheid

Verdeeld

Vervoerder

Ontwikkelingsfunctie
tijdens concessie

Overheid

Verdeeld

Vervoerder

Duur van de concessie

5 jaar

Omvang van de concessie

Lijn(bundel)

Financiering en eigendom

Overheid

Keuze materieel

Overheid

Kerncomponent
 De vervoersoverheid
heeft een OV-bureau dat
de opbrengstverantwoordelijkheid en
de ontwikkelingsfunctie
draagt
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Concurrentie-gerichte dialoog

Onderhandelingen

10 jaar
Deel-netwerk

Netwerk
Garantiestelling

15 jaar
Hele provincie

Breder
Vervoerder
Vervoerder

 Niet haalbaar op de (zeer) korte termijn in Nederland:
de vervoersoverheden zijn niet niet voor
geëquipeerd, behalve het OV-bureau GroningenDrenthe.
 Haalbaar nu als de vervoerder zelf gaat aanbesteden
(dit zou eigenlijk alleen voor de gemeentelijke
vervoerbedrijven een optie zijn).
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Aanbesteden “zo snel mogelijk”

(na verlenging van op korte termijn aflopende concessies)

Aanbestedingsprocedure
en flexibiliteit

Omgang met flexibiliteit en
risico’s in contracten

Omvang en duur van
concessies

Omgang met investeringen
in materieel

Voorbeelden:
 Grote contracten: OVBureau GroningenDrenthe, Singapore
 Kleine contracten:
London, Kopenhagen,
Stockholm, Oslo,
Luxemburg, en deels
Vlaanderen en Wallonië

BLAUW PAKKET
Keuze voor “aanbesteden door een OV-bureau”

Flexibiliteit bij aanbesteden

Vast

Ontwikkelingsfunctie
bij aanbesteden

Overheid

Verdeeld

Vervoerder

Opbrengstverantwoordelijkheid

Overheid

Verdeeld

Vervoerder

Ontwikkelingsfunctie
tijdens concessie

Overheid

Verdeeld

Vervoerder

Duur van de concessie

5 jaar

Omvang van de concessie

Lijn(bundel)

Financiering en eigendom

Overheid

Keuze materieel

Overheid

Kerncomponent
 Oprichting OV-Bureau
aan overheidskant
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Concurrentie-gerichte dialoog

Onderhandelingen

10 jaar
Deel-netwerk

Netwerk
Garantiestelling

 De vervoersoverheid wil ‘aan het stuur’ zijn in deze
onzekere tijden (vraag onvoorspelbaar en voorziene
veranderingen in mobiliteit en techniek) en kunnen bepalen
wat er met het OV moet gebeuren.

 Ze kiest ervoor om zich te equiperen met een OV-bureau
die over de expertise beschikt om het beleid te

voorbereiden en te operationaliseren. Het moet de
ontwikkelingsfunctie dragen (ontwerpen van netwerk,
dienstregeling en tarieven).

 Het OV-bureau wordt opgezet als een commerciële
organisatie, in staat om de marketingfunctie ten volle uit te
voeren en de opbrengstverantwoordelijkheid te dragen

(eigen budget en boekhouding).
 De vervoerders voeren de bestelde diensten uit. Ze dragen

15 jaar
Hele provincie

Breder
Vervoerder
Vervoerder

het kostenrisico, maar dragen géén opbrengstverantwoordelijkheid. Ze spelen een beperkte rol in
netwerkontwikkeling tijdens de contracten.
De vervoerders zijn verantwoordelijk voor het aanschaffen
van het materieel, en zijn er eigenaar van.
De contracten worden qua duur afgestemd op de
afschrijvingstermijnen van de voertuigen, of op de helft
ervan (één overdracht tussen vervoerders).
De contracten variëren in omvang, afhankelijk van markt en
techniek, van redelijk klein (enkele lijnen) tot groot (maar
tot slechts een deel van een provincie).
De aanbestedingen zijn eenvoudig van opzet en streven
ernaar om ook kleinere vervoerders kansen te geven (bijv.
via gunstige overheidsfinanciering van materieel).
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Aanbesteden “zo snel mogelijk”

(na verlenging van op korte termijn aflopende concessies)

Aanbestedingsprocedure
en flexibiliteit

Omgang met flexibiliteit en
risico’s in contracten

Omvang en duur van
concessies

Omgang met investeringen
in materieel

Voorbeelden:
 Geïnspireerd op
Nederland
 Frankrijk: risicoverdeling
en onderhandeling (vóór
corona)
 Zweden: risicoverdeling
en onderhandeling in
enkele contracten (vóór
corona)

ROOD PAKKET
Keuze voor “aanbesteden zoveel mogelijk zoals vroeger”

Flexibiliteit bij aanbesteden

Vast

Ontwikkelingsfunctie
bij aanbesteden

Overheid

Verdeeld

Vervoerder

Opbrengstverantwoordelijkheid

Overheid

Verdeeld

Vervoerder

Ontwikkelingsfunctie
tijdens concessie

Overheid

Verdeeld

Vervoerder

Duur van de concessie

5 jaar

Omvang van de concessie

Lijn(bundel)

Financiering en eigendom

Overheid

Keuze materieel

Overheid

Kerncomponenten
 Andere aanbestedingsprocedures
 Opbrengstrisico tijdelijk
grotendeels bij de
overheid
 Risicoverdelingsclausules
afspreken
 Financieringsregeling
materieel uitbreiden
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Concurrentie-gerichte dialoog

Onderhandelingen

10 jaar
Deel-netwerk

Netwerk
Garantiestelling

 De vervoersoverheid heeft als voorkeur om de
ontwikkelingsfunctie bij de vervoerder neer te leggen maar,
vanwege de nog aanhoudende vraagonzekerheid, voelt zich 
gedwongen om hier tijdelijk van af te wijken.
 De vervoerders hebben een taak als ontwikkelaar tijdens de
concessie, met minimaal jaarlijks nieuwe ‘business-cases’. 
De vervoersoverheid ziet zich genoodzaakt om de
bemensing van haar ontwikkelteam fors uit te breiden.
 De vervoersoverheid draagt het risico op opbrengsten om 
concurrentie mogelijk te maken onder de heersende
onzekerheid. Een beperkt deel hiervan wordt aan de
vervoerder overgedragen ihkv concessie-eisen en business- 
cases.
 De vervoerder draagt het risico op kosten. Er zijn

15 jaar
Hele provincie

Breder
Vervoerder
Vervoerder

gedetailleerde eenheidsprijzen (per DRU, type vervoer en
moment van de dag) afgesproken.
Vanwege deze forse veranderingen in aanpak kiest de
vervoersoverheid om haar concessies onder een CGDprocedure, of met onderhandelingen, aan te besteden.
De vervoersoverheid kiest er voor om haar gebied in
meerdere concessies in te delen, dit om de concurrentie te
versterken en risico’s te spreiden.
De vervoerders zijn verantwoordelijk voor aanschaf en
eigendom van het materieel, maar er geldenuitgebreide
financieringsregelingen en overnamegaranties.
De contractduur is afgestemd op de afschrijvingstermijnen
van de voertuigen, of op de helft ervan met één overdracht
tussen vervoerders.
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Stap 2
Resultaat

Samenvatting van reacties van vervoerders op de “pakketten”

Aanbesteden “nu”

Aanbesteden z.s.m. via OV-bureau

Aanbesteden z.s.m. zo veel mogelijk zoals vroeger

Volgens (oorspronkelijke of
aangepaste) planning, bij op
korte termijn aflopende
concessies

Na verlenging van op korte termijn aflopende concessies
 Pakket is logisch en werkbaar
 Bekend in NL (OV-Bureau G-D) en in buitenland (diverse
configuraties)

Na verlenging van op korte termijn aflopende concessies
 Pakket is logisch en werkbaar
 Lijkt op huidige praktijken (in de kern behoud van de huidige
systematiek)

 Algemeen beeld is dat dit
intussen een gepasseerd
station is
 Naast het belang van het
gezond houden/maken van
de huidige concessies voor
nu en voor de
voorzienbare toekomst, wil
men interesse blijven
tonen voor de Nederlandse
markt

“Met tegenzin”, “liever niet”
 Want men was tevreden met NL-concessiesystematiek
 Want “gevaar” voor degradatie van de rol van de vervoerder
(ontwikkelfunctie gaat naar overheid)
 Waarschuwing voor wat er bij komt kijken (kennis, risico’s) en
noodzaak om dit terdege voor te bereiden (haalbare
invoeringstermijnen,...)

Gewenst resultaat is vrij helder
 Aanpassing aanpak vereist want onzekerheden blijven
 Werkbare risico-herverdeling cruciaal voor welslagen, over
concrete invulling verschillen de meningen
 Snel/eenvoudig aanpassen van bestelling is nodig
 Er wordt verwezen naar (goede) werking van huidige
concessies (flexibiliteit in afspraken)
 Nadruk op noodzaak tot meerdere DRU-prijzen (techniek,
tijdstip, enz.)
 Partnerschap versterken, meer begrip voor elkaar nodig, slecht
imago van Nederlandse aanpak rechtzetten voor
aantrekkelijkheid van de Nederlandse markt

Maar het kan wel goed werken
 Liever dit dan onwerkbare (opbrengsten)-risico’s aan
vervoerderskant laten
 Sommigen zien ook de voordelen en mogelijkheden van deze
werkwijze (refererend naar OVBGD waar best veel tijdens het
contract te ontwikkelen valt)
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Maar de weg erheen is nog deels onhelder
 Weinig concrete aanbeveling hoe dit resultaat concreet te
bereiken i.r.t. de aanbestedingsprocedures
 Inzicht dat ‘onderhandeling’/‘overleg’ nodig zal zijn (binnen
aanbestedingen) om dit resultaat te bereiken, hoe dit precies te
organiseren blijft een uitdaging (onbekendheid)
 Idee om gunningsmodel en groeiprikkels los te koppelen (er is te
veel beloofd en de basis is nu weggeslagen)
 Over loskoppeling concessieduur/investeringscyclus
verschillende de meningen
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Stap 2
Reflectie

Nadere duiding van de “pakketten”: Voor- en nadelen,
vraagpunten bij invoering, en relevante voorbeelden voor Stap 3
Aanbesteden z.s.m. via OV-bureau

Aanbesteden z.s.m. zo veel mogelijk zoals vroeger

Voordelen

 Aanbesteden is zeker mogelijk
 Veel concurrentie, wellicht nieuwe toetreders
 Overheid aan het stuur in onzekere tijden
 Veel vrijheid van beleid en bij-/afbestelling (mits goed
gecontractualiseerd)

 Bij het oude blijven (bekend terrein, althans grotendeels...)
 Vervoerders gewend en bekend
 Geen nieuwe organisatie noodzakelijk aan overheidskant

Nadelen

 Terra incognita voor de meeste Nederlandse vervoersoverheden
 Besluitvorming in de Staten noodzakelijk (stelselwijziging)
 Bureau moet opgezet worden en bemenst worden
 Inrichten voor dragen opbrengstverantwoordelijkheid
 Innovatie vervoerdienst niet meer via vervoerders

 Concurrentie wellicht alsnog moeizaam
 Veel risico’s alsnog bij de overheid
 Onbekende procedures met bijbehorende risico’s
(onderhandelingen, CGD)
 Ontwerpen van slimme clausules risicoverdeling noodzakelijk
 Onbekendheid met werking van nieuwe clausules

Vraagpunten

 Hoe zet je een OV-bureau op?
 Hoeveel tijd heb je nodig?
 Wat komt er bij kijken?
 Zijn er meerdere opties? Met welke voor- en nadelen?

 Onderhandelen e.d., hoe doe je dat?
 Wanneer bepaal je risico-verdelingsclausules? Vooraf of tijdens
aanbesteding?
 Welke clausules zijn werkzaam onder (forse) vraagonzekerheid
 Wat zijn de ervaringen hiermee in het buitenland?

Voorbeelden

 Nederland:
 OV-Bureau Groningen-Drenthe
 Elders: Alternatieve vormen
 London, Kopenhagen, Stockholm, Oslo, Singapore,
Luxemburg
 (Ten dele) Vlaanderen en Wallonië

 Frankrijk:
 Lange ervaring met onderhandelingen
 Lange ervaring met risico-deling
 Zweden:
 Ervaring met onderhandelingen
 Ervaring met beperkte risico-deling
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Afsluiting

Organisaties die input geleverd hebben aan dit onderzoek

Wij danken de volgende
bedrijven en organisaties
voor hun waardevolle
bijdrage aan de
totstandkoming van dit
rapport middels interviews
en schriftelijke reacties.

Stap 1
(26 juni – 2 juli 2020)

Stap 2 – eerste interviewronde
(13 t/m 26 augustus 2020)

Stap 2 – tweede interviewronde
(2 t/m 8 oktober 2020)

Interviews
• Transdev
• Qbuzz
• Arriva
• EBS
• Keolis
• ING
• VDL
• Munckhof
• UITP
• GART (FR)

Interviews
• Arriva
• EBS
• Keolis
• Qbuzz
• Transdev

Interviews
• Arriva
• EBS
• Keolis
• Qbuzz
• Transdev

Schriftelijke reacties
• EBS
• Qbuzz
• Arriva
• Transdev
• HTM
• GVB
• RET
• Forseti
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