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Agenda
• Beleid provincie

• Wat is mogelijk? (onderzoek en markt)

• De aanbieding

• Implementatie

• Controle

• Samenvatting

• Stelllingen



Beleid provincie

• Streven naar duurzaam gelderland

• Techniek/brandstof onafhankelijk

• Voortborduren op succes openbaar vervoer

• Ook actie: groen gas tanken/ /oplaadpalen/subsidie

• Vorige aanbesteding: meewerken aan pilot groen
gas: weinig animo



Wat is mogelijk (onderzoek)



Conclusies.
 
•Het uitvragen van duurzame Regiotaxizones zorgt voor hogere voertuigkosten. Deze
worden doorberekend in het kilometerkostprijs. Duinn schat in dat deze hogere
voertuigkosten beperkt zijn voor personenauto’s. Wanneer hogere aandelen duurzame
zones worden uitgevraagd dan gereden wordt door personenauto’s nemen de kosten sterk
toe. Er zijn minder beschikbare alternatieve technologieën en brandstoffen voor 8+1  en
rolstoelbussen en deze zijn relatief gezien duurder.
 
•Brandstofkeuze afhankelijk van lokaal beschikbare tankinfrastructuur. Groen gas en
biodiesel verschillen elkaar niet veel qua meerkosten ten opzichte van diesel.
 
•Wanneer toegankelijke bussen geëist worden is het maximale haalbare aantal duurzame
zones gelijk aan het aantal personenauto’s in de taxivloot of de bussen moeten geschikt
gemaakt worden voor biodiesel..
 

 



Wat is mogelijk (markt e.a.)

• Marktconsultatie

• Milieuvriendelijke brandstoffen: ok

• Toegankelijk: doe het niet/laat aan ons

• Relatie met toegankelijkheid busjes

• Toegankelijk vervoer ontoegankelijk?

• Integratie met openbaar vervoer



Wat moeten we doen?
• Spanningsveld met vele opdrachtgevers en beperkte

middelen.

• Prijs/kostenbeheersing belangrijk (onder- en bovengrens)

• Angst toename gebruik ivm vergrijzing

• Milieu en toegankelijkheid ondergeschikt

• Basiseis en rest in gunning

• Prijs (850)

• Duurzaam (50) min 10%

• Toegankelijk (50) subsidie voor X busjes

• Communicatie (50)



De aanbiedingen
• Verwachtingen overtroffen

/buiten denkraam

• Iets bestaat niet, maar

   is morgen gemaakt

• Kleinste onderdeel

   gunning geeft soms doorslag



Implementatie

• Praktijk/testdag

• Inrichting extra tanklocaties

• Conflict PVE/Scootmobiel

• Communicatie Reiziger



Controle

• Voertuig geschikt?

• Omrekening kilo’s

• Verklaring



Samenvatting
 

• Goede voorbereiding is halve werk (onderzoek, consultatie
marktpartijen, betrekken andere overheden)

• Ook dan: verrassende inschrijvingen

• Aanbesteding: duwtje in de rug voor de markt

• Risicobeheersing door extreem door te denken

• Uitvragen is ook kunnen controleren! Anders geen eerlijke
concurrentie.



Stellingen

• Zonder een aanbestedende overheid was dit
resultaat niet behaald

• Laat de vervoerder zelf invullen welk middel het
best past bij de duurzaamheidswens

• Bij een krappe markt moet de overheid de markt
tegen zichzelf beschermen



Vragen uit de zaal?
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