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1 Inleiding	

Er gebeurt veel in de wereld van mobiliteit. Nieuwe mobiliteitsdiensten komen op, nieuwe 

voertuigtechnieken worden ontwikkeld en de vraag van de reiziger verandert. Bijzonder 

in het oog springend is de opkomst van een breed palet aan diensten en vervoervormen 

op het scheidsvlak tussen individueel en collectief vervoer, en de opkomst van diensten 

die allerlei vormen van mobiliteit aan elkaar knopen voor de reiziger – samen vaak 

Mobility as a Service (MaaS) genoemd, ofwel mobiliteit als een dienst. 

De provincie Noord-Brabant vraagt zich af wat deze ontwikkelingen betekenen voor de 

toekomstige aansturing van OV en mobiliteit, en voor de rol van de provincie als 

opdrachtgever van het openbaar vervoer. Is het nog wel wenselijk om OV-concessies te 

blijven aanbesteden, of kan er beter voor een geheel ander model gekozen worden? Hoe 

kan de vraag van de reiziger het beste gefaciliteerd worden? Hoe kan innovatie het beste 

gestimuleerd worden? En wat betekent dat voor de rol en de organisatie van de 

provincie? 

Met deze verkenning wil de provincie Noord-Brabant aansluiten bij de resultaten van het 

traject ‘de Toekomst begint Nu’, over de toekomst van mobiliteit. Een belangrijk 

speerpunt hierin is het openbaar vervoer toekomstbestendig te maken, en gereed voor 

mobiliteit als een dienst. In dit rapport verkennen we welke vormen van aansturing hier 

het beste bij kunnen passen. 

Drie	aansturingsmodellen	

In het kader van deze vragen heeft inno-V in de afgelopen periode een verkenning 

uitgevoerd naar de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en mogelijke 

aansturingsvormen die daarbij passen. Dit rapport, Aansturingmodellen van de 

Toekkomst, heeft geleid tot een grove schets van drie mogelijke aansturingsmodellen: 

 

A. Een model met mobiliteitsconcessies: brede concessies met zowel OV als andere 

vormen van mobiliteit. 

B. Een model met ‘smalle’ OV-concessies voor enkel het OV-netwerk met veel vraag; 

daarnaast vrije markt voor andere mobiliteitsdiensten en eventueel inkoop van 

diensten door de provincie. 

Kleine vervoersstromen

Kleinschalige mobiliteitsdiensten

Grote vervoersstromen

Hoogwaardig openbaar vervoer

Mobiliteitsconcessies voor grote gebieden 

OV-concessies voor grote gebieden 

Met exclusiviteit

Flexibele, vaak  

kleinschaliger 

systemen

 Vervoer met vaste 

dienstregeling en 

grote voertuigen

Vrije markt

(+evt. inkoop van diensten)

Geen exclusiviteitExclusiviteit

‘Marktmeester’ voor coördinatie en integratie

Vrije markt

(+evt.inkoop van diensten)

‘Marktmeester’ voor coördinatie en integratie

Coördinatie en integratie door concessiehouder

Model A

Model B

Model C
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C. Een model met een geheel vrije markt voor zowel OV als ander vervoer, eventueel 

met inkoop van diensten door de provincie daar waar er te weinig markt is. 

In model B en C zou hierbij tevens een partij (de provincie, een vervoerder of een derde) 

verantwoordelijk moeten zijn voor de rol van ‘marktmeester’, die verschillende vormen 

van mobiliteit integreert en netwerkeffecten zo veel mogelijk stimuleert. In model A zou 

dergelijke coördinatie bij de concessiehouder van de mobiliteitsconcessie (komen te) 

liggen. 

Verdere	uitdieping	

In deze notitie bespreken we ten eerste een aantal algemene noties ten aanzien van de 

aansturing van Mobility as a Service (MaaS) – dit omdat de aansturing hiervan wereldwijd 

nog in de kinderschoenen staat, terwijl er voor openbaar vervoer geput kan worden uit 

ervaringen met een breed palet aan aansturingsvormen. 

Omdat in model B en C de ‘marktmeester’ een grote rol speelt, en deze rol in beide 

modellen veel overeenkomsten vertoont, wordt in hoofdstuk 3 deze rol voor beide 

modellen beschreven. 

Vervolgens worden deze drie modellen verder uitgewerkt: model A in hoofdstuk 4, model 

B en C in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6. Per model wordt beschreven hoe het model 

functioneert, wat de rol van de provincie en van de vervoerders is, en hoe het model 

georganiseerd wordt (organisatorische randvoorwaarden en wijze van aanbesteden).  

In hoofdstuk 7 worden de drie modellen verder geanalyseerd: we schetsen sterktes en 

zwaktes en beschrijven hoe de modellen zich verhouden tot het huidige juridische kader. 

In hoofdstuk 8 gaan we ten slotte in op implementatie van de modellen: we bespreken 

enkele mogelijkheden hoe de modellen stapsgewijs geïmplementeerd kunnen worden en 

we schetsen hoe deze passen op de drie huidige Brabantse concessies.  
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2 Aansturing	versus	Mobility	as	a	Service	

Bij het overwegen van verschillende aansturingsmodellen die passen bij nieuwe vormen 

van mobiliteit kun je niet om de ontwikkeling van MaaS heen. Hieronder een beknopte 

uiteenzetting over MaaS met de focus op drempels die er (nog) zijn, en de rol die de 

overheid zou kunnen pakken bij het verder ontwikkelen van MaaS. 

MaaS is een containerbegrip waar veel vernieuwende ontwikkelingen binnen de 

mobiliteitssector onder geschaard worden. MaaS wordt gezien als een oplossing om met 

minder of gelijkblijvende productiemiddelen en infrastructuur – en dus duurzamer - te 

kunnen blijven voldoen aan de steeds maar groeiende vraag naar mobiliteit: mobiliteit in 

een deeleconomie, van bezit naar gebruik, etcetera.  

In die zin zijn het OV en taxi  - aangeboden via een mobiliteitskaart - ook vormen van 

MaaS. Nu komen daar deelauto-, deelfietssystemen en andere innovatieve 

mobiliteitsconcepten bij.  

Bij MaaS hoort ook dat mobiliteit (een pakket van mobiliteitsconcepten) via één 

aanbieder aangeboden worden aan de reiziger. Het gaat dus om 1) aanbod, 2) informatie, 

3) toegang tot het systeem en 4) betalen/abonnementen. Hieronder lichten we deze 

elementen nader toe, met focus op de mogelijke rol van de overheid. 

Voor de eindgebruiker is gemak cruciaal bij het regelen en maken van een MaaS-reis. Hoe 

makkelijker dat is des te eerder zal de eigen auto of fiets ingeruild worden voor een 

mobiliteitsabonnement. De focus van de overheid zal dus telkens moeten zijn wat de 

drempel is voor de reiziger en hoe kan ik bijdragen deze drempel te verlagen of zelfs 

wegnemen. 

2.1 Aanbod	

Deelauto en deelfietssystemen schieten als paddenstoelen uit de grond. De een wat 

succesvoller dan de andere. Innovatieve taxiconcepten, vraaggestuurd / flexibel OV, een 

oerwoud aan deelfietsen in de grote steden, etc. Het feit dat er telkens initiatieven 

oppoppen betekent dat er latent een interessante verdienmarkt is, want daar richt 

ondernemerschap zich op. Het aanbod breidt zich dus uit en versnippert daarmee. 

Rol	van	de	overheid	

Ruime aan de markt geven. Ruimte voor pilots en experimenten. Zorg dat ook binnen 

bestaande concessies ruimte is voor nieuwe concepten. Indien een concessie voor het 

aanbod exclusiviteit omvat, of dat beperking in fysieke ruimte leidt tot een zekere mate 

van exclusiviteit, zorg dan dat de keuzevrijheid voor de reiziger niet beperkt wordt. 

Bijvoorbeeld door te regelen dat het mobiliteit behalve door vervoerders ook door andere 

partijen aangeboden kan worden, die bijvoorbeeld verschillende mobiliteitsdiensten op 

een slimme manier aan elkaar kunnen koppelen. Zie ook de punten hierna. 

2.2 Reis-	en	productinformatie	

Juist vanwege de groeiende diversiteit aan diensten wordt het belang van goede 

informatie erover steeds groter: over de dienst, de beschikbaarheid, de prijs etc. Je ziet 

dat elke (nieuwe) dienst de neiging heeft zelf een app te maken met deze informatie. In de 

OV-wereld zie je dat enkele apps wel trachten het totaalaanbod (met name OV) 
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inzichtelijk te maken. 9292, GoAbout en NS zijn daar al best ver in. Overigens biedt Google 

Maps naast auto, ook uitstekende OV-, fiets- en loopinformatie. De reisplanners, echter, 

die echt interessante, gepersonaliseerde en gecombineerde reisalternatieven van ál het 

mobiliteitsaanbod aan een reiziger aanbiedt, zijn er nog niet. 

Rol	van	de	overheid	

Zorg voor openbaarheid van informatie. De overheid heeft op het gebied van OV al veel 

geregeld als het gaat om dienstregelingsinformatie en (real-time) de uitvoering ervan. Het 

is te adviseren om (voor zover juridisch mogelijk, zie paragraaf 7.2) ook nieuwe 

toetreders te verplichten de productinformatie over hun dienst via een api beschikbaar te 

stellen voor andere dienstverleners. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als voorwaarde bij het 

uitgeven mogelijk benodigde vergunningen of financiële bijdragen. Daarnaast ontbreekt 

nog informatie over bijvoorbeeld reizigersaantallen, wat voor mobiliteitsaanbieders van 

belang is om nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen. Belangrijk is om goed uit te zoeken 

welke informatie relevant is voor de gebruiker én mobiliteitsaanbieders. Op welke 

informatie baseren zij hun keuzes?  

2.3 Toegang	tot	het	systeem	/	reserveren	

Met het aanbod en de informatie daarover ben je er nog niet. Op een of andere manier 

moet je ook toegang krijgen tot het mobiliteitssysteem. Openen van een slot, starten van 

de motor, openen van poortjes, kaartje laten zien aan de conducteur etc. Op dit moment is 

de situatie zo dat toegang tot het systeem bijna altijd verleend wordt / mogelijk gemaakt 

wordt door de vervoerder, via bijvoorbeeld de OV-chipkaart. De zogenaamde “één kaart 

voor al mijn mobiliteit” is er nog niet. Daarbij hoeft het niet een kaart te zijn, het zou – met 

de moderne technologieën - ook een code of draadloos signaal kunnen zijn. 

Rol	van	de	overheid	

Probeer een situatie te creëren waarin toegang tot diensten door meerdere partijen aan 

de gebruiker kan worden geboden. Ook dit kan weer als voorwaarde bij vergunning en/of 

via concessieverplichtingen. Voorbeeld: Greenwheels heeft vanwege een 

samenwerkingsovereenkomst met NS mooie parkeerplekken voor hun deelauto’s bij 

stationsgebieden. Greenwheels heeft daarmee een soort ‘exclusiviteit” op de deelauto als 

verlengstuk van een treinreis. Gelet op de fysiek beperkte ruimte zal het voor een nieuwe 

toetreder heel lastig (onmogelijk) zijn om een soortgelijke dienst aan te bieden. OV-fiets is 

een vergelijkbare casus. Overigens zijn Greenwheels en OV-fiets ook via andere partijen 

dan NS te ontsluiten. Dat laat zien dat regulering niet altijd nodig hoeft te zijn. Het zijn wel 

lastige en trage onderhandelingen waarbij een partij een heel sterke 

onderhandelingspositie heeft. 

2.4 Betalen	/	abonnementen	

In samenhang met de bovenstaande elementen is gemakkelijke en voordelige betaling ook 

een element dat nog onvoldoende ontwikkeld is om het MaaS concept succesvol te maken. 

De klant is gebaat bij interessante abonnementsvormen en zou willen shoppen naar die 

mobiliteitsaanbieder die het beste passende aanbod heeft. De wens is om een deur tot 

deur reis te betalen en een stap verder nog, alle mobiliteit op één manier (een factuur, een 

handeling etc) te betalen. De mobiliteitskaarten (van Xximo, Mobilitymix, NS 

Businesscard, etc) zijn daar al een voorbeeld van. Het nadeel is vooralsnog dat deze 
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kaarten zich richten op zakelijke klanten en niet altijd in staat zijn de 

abonnementsvormen van de vervoerders aan te bieden. Daar zitten de vervoerders 

namelijk niet op te wachten. Om als ‘reseller’ zelf abonnementsvormen te ontwikkelen 

heb je meer informatie over het gebruik en kostenstructuur van het product nodig. Anders 

zijn de financiële risico’s te groot.  

De mobiliteitsaanbieders hebben bij vervoersdiensten waar voldoende concurrentie is 

(deelauto, lease, benzine, taxi) voldoende keuze om mobiliteitspartners te zoeken die het 

beste aanbod kunnen doen voor hun doelgroep. Voor diensten waar geen concurrentie is, 

zoals de trein en de bus, is er maar één partner. Dat maakt onderhandelen lastig of 

onmogelijk. Abonnementen kunnen dan ook niet via andere partijen verkregen worden 

dan via de vervoerders. Daarnaast is het zo dat het gebruik van de OV-chipkaart ook 

afhankelijk is van de spelregels van één aanbieder (Translink), die eigendom is van de OV-

vervoerders. De vervoerders willen zelf het contact met de reiziger behouden en proberen 

vooral ook hun marktpositie te behouden. 

Rol	van	de	overheid	

De overheid zou een rol kunnen nemen door vervoerders te verplichten het mogelijk te 

maken dat derden reisproducten / abonnementen voor hen maken en verkopen. Dit zou 

als eis in concessievoorwaarden opgenomen kunnen worden. Een stap verder is dat 

vervoerders meer inzicht moeten geven in het gebruik en kostenstructuur van de dienst 

zodat de mobiliteitsaanbieders zelf kunnen abonnementen kunnen gaan ontwikkelen. Het 

eisen van transparantie in de businesscase van een commerciële vervoerder zal naar 

verwachting wel op weerstand bij vervoerders stuiten. Wat hier ook een rol speelt is de 

discussie in hoeverre klantgegevens die bekend zijn bij een partij ook op verzoek van de 

klant gedeeld mogen of kunnen worden. Als klanten bijvoorbeeld al hun reis- en 

betaalgegevens aan een derde partij zouden geven, heeft deze partij al heel veel meer 

informatie op basis waarvan deze derde partij diensten op maat zou kunnen ontwikkelen. 

De ontwikkelingen van MaaS brengen daarmee ook de discussies over de vraag van wie 

klantgegevens nu zijn (van de klant of van de leverancier). Deze ontwikkeling wordt ook 

wel MyData genoemd. In dit kader is het wel interessant om kort notie te nemen van de 

ontwikkelingen in de bankensector.  

De banken die het betalingsverkeer regelen (waar de klant een rekening heeft lopen) 

hebben hun systeem open moeten zetten voor derde partijen die met actuele 

klantgegevens diensten kunnen aanbieden aan de klant. Deze moet daar uiteraard wel 

toestemming voor geven. In een wereld waar klantgegevens en klantcontact het hart van 

de meeste businesscases is, hebben banken deze ontwikkeling uiteraard niet zelf in gang 

gezet. Daar is (Europese) regelgeving voor nodig geweest: PSD2 richtlijn. Deze 

regelgeving introduceerde een nieuwe groep betalingsdienstaanbieders en is daarmee in 

grote mate verantwoordelijk voor de sterk groeiende fintech inductie die zorgen voor 

innovaties op gebied van betalen en beheren van rekeningen. Kan dat ook voor mobiliteit? 

 

 

 

 	



Uitwerking Aansturingsmodellen van de Toekomst 
 

    

Pagina

8

3 De	rol	van	de	marktmeester	(model	B	en	C)	

3.1 Inleiding	

Model B en C zijn allebei (deels resp. geheel) gebaseerd op de vrije markt, waarbij het 

initiatief voor het aanbieden van mobiliteit primair bij marktpartijen ligt in plaats van bij 

de overheid. Dit is een fundamenteel verschil ten opzichte van model A én ten opzichte 

van het huidige systeem van OV-concessie, waarbij het initiatief bij de overheid ligt. 

Een rol voor de vrije markt wil echter niet zeggen dat het aanbieden van 

mobiliteitsdiensten geheel ‘aan de markt wordt overgelaten’. In beide modellen is er een 

belangrijke rol weggelegd voor een ‘marktmeester’ – een partij die zorgt dat de markt 

goed functioneert, en dat het maatschappelijk belang van OV / mobiliteitsdiensten 

geborgd is. Hierbij kan de overheid een grotere of kleine rol krijgen, afhankelijk van de 

invulling van de rol van de marktmeester. Omdat deze marktmeester in zowel model B als 

model C een belangrijke rol speelt beschrijft dit hoofdstuk die rol voor beide modellen. 

3.2 Functies	van	de	marktmeester	

De marktmeester heeft twee belangrijke functies: 

 Het integreren/faciliteren van verschillende vormen van vervoer, zodanig dat dit zo 

veel mogelijk als één systeem voor de reiziger functioneert en hierdoor 

netwerkvoordelen ontstaan. 

 Het stimuleren van vervoer, daar waar dit niet uit zichzelf ontstaat (maar wel 

wenselijk geacht wordt). 

Zie hoofdstuk 2 voor een aantal algemene noties over hoe Mobility as a Service (MaaS) 

gestimuleerd en geïntegreerd kan worden. De daar benoemde rollen voor de overheid 

kunnen voor een groot deel door een marktmeester opgepakt worden, hoewel het voor 

sommige zaken (regelgeving over beschikbaarheid van data, etc) verstandiger lijkt om dit 

op  een landelijk niveau te regelen, of mogelijk zelfs Europees niveau. 

Integreren	/	faciliteren	

Integreren / faciliteren kan met name door randvoorwaarden te scheppen. Bijvoorbeeld 

door te zorgen dat alle reisinformatie in één database terecht komt, die door aanbieders 

gebruikt kan worden om diensten/apps/etcetera te ontwikkelen. Voor reisinformatie met 

betrekking tot OV bestaat dit al in de vorm van NDOV. Belangrijke volgende stappen zijn 

het uitbreiden hiervan met data over gebruik, het  uitbreiden met andere vormen van 

mobiliteit, en het verplicht stellen aan aanbieders om data te leveren. Een stap verder is 

om niet alleen informatie beschikbaar te stellen in een database, maar ook reserveringen 

en evt. betalingen mogelijk te maken. Daarnaast kunnen regels gesteld worden aan 

bijvoorbeeld betaalsystemen (de OV-chipkaart of opvolger(s)) en eventueel de 

herkenbaarheid. Tegelijk moet opgepast worden voor overdreven veel regulering: zeker 

als dit kostprijsopdrijvend werkt, kan dit ten koste gaan van het marktinitiatief.  

Een andere integrerende / faciliterende rol van de marktmeester kan liggen in 

kennisuitwisseling, door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren en kennis en 

onderzoek naar mobiliteitsdiensten te bundelen.  
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Stimuleren	

Het stimuleren van diensten is een belangrijke rol. Juist omdat het gaat om diensten op 

verbindingen met minder vraag zal het ‘autonome’ marktinitiatief naar verwachting 

beperkt zijn. Bovendien zal het ook voor marktpartijen een zoektocht zijn wat werkt en 

wat niet, aangezien de ervaringen op dit vlak nog beperkt zijn.  

Het stimuleren van diensten kan door middel van een ‘drietrapsraket’, waarbij de rol van 

de marktmeester in de achtereenvolgende trappen steeds groter wordt, afhankelijk van 

wat er wel of niet uit de markt ontstaat. Welke stappen je wanneer inzet is ook afhankelijk 

van hoe ver je als overheid wilt gaan in het borgen van een vorm van mobiliteit: welke 

mobiliteit vind je als overheid dat er in ieder geval aan bewoners en bezoekers van de 

provincie geboden moet worden? Het is belangrijk daar een scherp beeld van te hebben. 

 De eerste trap is het borgen van randvoorwaarden voor het aanbieden van diensten 

(het hierboven genoemde faciliteren / integreren), al dan niet gecombineerd met 

opstartsubsidies. 

 

 De tweede trap is het verlenen van structurele generieke financiële bijdragen / 

subsidies, die niet gebonden zijn aan een inkoop van een specifieke dienst. Dit kan 

bijvoorbeeld door een bepaalde bijdrage te verlenen aan partijen die (op bepaalde 

plaatsen / op bepaalde tijden / binnen bepaalde regels) mobiliteitsdiensten 

aanbieden. Diensten worden hierbij dus gesubsidieerd, maar zonder dat de 

overheid of marktmeester precies bepaalt hoe of wat er wordt aangeboden. Het kan 

gaan om structurele subsidiëring, maar ook om bijvoorbeeld opstartsubsidies.  

 

Gedacht kan worden aan het verstrekken van een bijdrage per reiziger, per gereden 

rit, etcetera. De hoogte en de voorwaarden van de bijdragen dienen vooraf goed 

gekalibreerd te worden, om te voorkomen dat de provincie hier te maken krijgt met 

verplichtingen die boven het budget uit stijgen. Er kan ook gedacht worden aan 

andere mogelijkheden voor bijdragen; zo zijn in Groot-Brittannië OV-bedrijven 

vrijgesteld van brandstofaccijnzen.  

 

Zulke generieke bijdragen/subsidies zijn toegestaan zonder aanbesteding, mits 

deze beschikbaar is voor alle partijen die aan de regels voldoen. Deze regels kunnen 

gaan over op welke tijden en plaatsen vervoer voor subsidie in aanmerking komt, 

maar kunnen ook aanvullende voorwaarden bevatten over bijvoorbeeld 

frequenties, tarieven, betaalwijzen, reisinformatie, etcetera.  

 

 De derde trap bestaat aan het organiseren / aanbesteden van diensten op specifieke 

tijden/locaties, mocht uit de eerste twee trappen nog onvoldoende diensten 

ontstaan. In dit geval neemt de overheid dus het initiatief over van de markt, en kan 

de overheid desgewenst bepalen waar en wanneer een dienst aangeboden moet 

worden, en tegen welk (maximaal) budget. Net als bij huidige OV-aanbestedingen 

kan hierbij gekozen worden waar de ontwikkelfunctie ligt: dat de overheid de 

dienst inkoopt betekent niet perse dat de overheid ook precies bepaalt hoe die 

dienst eruit ziet. Er kan ook functioneel ingekocht worden, waarbij de precieze 

invulling van de dienst door de markt bepaald wordt. Het kan daarbij gaan om de 

inkoop van mobiliteitsdiensten zelf, maar ook de inkoop van diensten om de markt 

beter te laten functioneren (denk aan een regiecentrale).  
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Welke van de drie trappen ingezet wordt hangt dus sterk af van wat er uit de markt 

ontstaat. Om te voorkomen dat na het aflopen van de huidige concessies tijdelijk grote 

‘witte vlekken’ ontstaan waar geen vervoer wordt aangeboden kan nagedacht worden 

over een overgangsmodel, waarbij de rol van de overheid in eerste instantie nog groter is 

en stapsgewijs afgebouwd wordt: zie paragraaf 7.2.  

Om te bepalen wanneer welke trap wordt ingezet, en om willekeur bij de subsidiëring te 

voorkomen, is het van belang dat de marktmeester heldere spelregels heeft hiervoor. Dit 

omvat onder meer concreet beleid waar en wanneer de provincie wil dat in ieder vervoer 

geboden wordt – en dus eventueel gesubsidieerd wordt als er geen marktinitiatief 

ontstaat. Daarom is het van belang dat de provincie een concreet mobiliteitsbeleid opstelt, 

dat verder gaat dan enkele beleidsuitgangspunten, maar concreet beschrijft waar 

wanneer minimaal vervoer geboden zal moeten worden. 

3.3 Organisatie	van	de	marktmeester	

De rol van de marktmeester kan door de provincie zelf worden opgepakt, als verlengde 

van de huidige rol als aanbesteder van OV-concessies. Ook kan een aparte organisatie 

opgezet worden, vergelijkbaar met bijvoorbeeld OV-autoriteiten in Londen of Stockholm, 

of in de vorm van een Verkehrsverbund, waarin bijvoorbeeld ook gemeenten en eventueel 

ook vervoerders in deelnemen. 

Het in de markt zetten van de rol van marktmeester lijkt geen begaanbaar pad, omdat 

vooraf niet goed te definiëren is wat de rollen en taken van de marktmeester worden. De 

marktmeester is de schakel tussen het beleid van de provincie en de uitvoering, en stuurt 

bij waar de markt dit niet (goed) doet. Hoe meer marktinitiatief er ‘autonoom’ ontstaat, en 

hoe beter dit functioneert, hoe kleiner de rol van de marktmeester. Maar daar waar geen 

mobiliteit ontstaat terwijl dat uit het oogpunt van beleid wel wenselijk is, of waar de 

markt gebrekkig functioneert, grijpt de marktmeester in.  

Dat de rol van de marktmeester als geheel niet goed in de markt te zetten is, wil niet 

zeggen dat de overheid alle taken van de marktmeester zelf hoeft uit te voeren – veel van 

die individuele taken zijn wel goed in de markt te zetten: de inkoop van 

mobiliteitsdiensten, het opzetten van een platform met data over reizigersstromen, 

regiecentrales die verschillende vormen van mobiliteit aan elkaar knopen, etcetera. Maar 

de keuze welke instrumenten wanneer ingezet moet worden om de markt goed te laten 

functioneren, en zo het beleid te realiseren, ligt bij de overheid. 
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4 Model	A:	de	Mobiliteitsconcessie	

4.1 Algemene	beschrijving	van	het	model	

 

Dit model bouwt voort op de huidige praktijk, waarin de provincie concessies 

aanbesteedt, maar waarin deze worden verbreed van OV-concessies naar 

mobiliteitsconcessies. Deze concessies zijn gebaseerd op de gedachte van mobiliteit als 

dienst: de concessiehouder is verplicht een bepaalde mobiliteit aan te bieden, en kan zelf 

invullen hoe hij dat doet: dat kan per OV, maar ook met flexibele vormen van vervoer, met 

deelauto’s en deelfietsen, etcetera. Ook valt te denken aan het integreren van particuliere 

initiatieven of doelgroepenvervoer. De concessiehouder is in dit geval primair 

verantwoordelijk voor het integreren van de verschillende vormen van vervoer die onder 

zijn concessie vallen. 

Net als in de huidige situatie zouden deze concessies exclusiviteit aan de vervoerder 

bieden – in ieder geval wat het openbaar vervoer betreft. Het is zonder wetswijziging niet 

mogelijk om exclusiviteit te bieden voor andere vormen van vervoer. Het lijkt ons echter 

op voorhand niet persé wenselijk om hier exclusiviteit voor te bieden. 

4.2 Rollen	van	partijen	

Rol	van	de	provincie	

De rol van de provincie lijkt in dit model op de huidige rol: het besteedt OV-concessies 

aan, met eisen die gebaseerd zijn op het mobiliteitsbeleid. Om ruimte te geven aan de 

vervoerder om met een slimme mix aan vervoersvormen te komen zouden deze eisen zo 

veel mogelijk functioneel geformuleerd moeten worden in termen van de te bieden 

bereikbaarheid: kern X, wijk Y of bestemming Z moet minimaal binnen bepaalde tijden 

bediend worden met een vorm van (vast of flexibel) vervoer, met minimaal x 

vertrekmogelijkheden per uur. Dit kan dus met een reguliere bus, met een buurtbus, maar 

ook met een flexibele systemen zoals Breng Flex (Connexxion) of Vlinder (Arriva) – maar 

ook (op bepaalde locaties of momenten) met bijvoorbeeld deelauto’s, deelfietsen en een 

meerijddienst. Hierbij zal er wel rekenschap gegeven moeten worden dat (men name op 

dunne verbindingen) de doelgroep van OV deels bestaat uit mensen zonder rijbewijs, die 

ook niet allemaal (grote afstanden) kunnen fietsen. De concessiehouder moet uitgedaagd 

worden om die oplossing te vinden waarmee het beste op de vraag van de reiziger 

ingespeeld kan worden.  

Het voorschrijven van een bereikbaarheidsnorm – in plaats van het aan te bieden OV – 

betekent wel dat de provincie tegen de fundamentele vraag aanloopt tot waar haar  

verantwoordelijkheden reiken bij het garanderen van deze bereikbaarheid. Heeft ieder 

dorp en iedere wijk ‘recht’ op vervoer? Of alleen als er voldoende vervoervraag is? Een 

nog fundamentelere vraag die daaraan ten grondslag ligt is: waarom steken we als 
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provincie publieke middelen in OV en andere vormen van mobiliteit? Welke doelen willen 

we daarmee bereiken: sociale doelen, economische doelen of doelen op het vlak van 

leefbaarheid en duurzaamheid? Hoe scherper de provincie antwoord kan geven op deze 

vragen, hoe effectiever de uitvraag naar de markt vormgegeven kan worden – en hoe 

beter verdedigbaar de uitvraag ook zal zijn richting de buitenwereld.  

De bereikbaarheidseisen hoeven dus niet ingevuld te worden met traditioneel OV. Wel 

kan ervoor gekozen worden om naast deze bereikbaarheidseisen een kernnetwerk	op te 

stellen met verbindingen die in ieder geval als openbaar vervoer geboden moeten worden. 

Dit zou dan een compact netwerk zijn, met alleen de ‘dikste’ stromen waarvan het zeer 

waarschijnlijk is dat deze de komende >10 jaar nog als openbaar vervoer aangeboden 

worden. Hierbij valt te denken aan het vervoer over de stedelijke en regionale HOV-assen 

/ doorstroomassen, aangevuld met enkele drukke stads- en streeklijnen. Strikt 

noodzakelijk is het voorschrijven van het kernnetwerk niet; aangezien het gaat om de 

dikste stromen zal een vervoerder deze immers hoogstwaarschijnlijk toch wel aanbieden.  

Toch kan het goed zijn om met zo’n kernnetwerk de ruggengraat van het OV-netwerk vast 

te stellen: dit geeft duidelijkheid aan zowel inschrijvers als derden (gemeenten, 

reizigersorganisaties) – wat ook leidend kan zijn bij bijvoorbeeld keuzes over OV-

infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen.  

Na het in de markt zetten van de concessies ligt de rol van de provincie met name op het 

vlak van concessiebeheer en doorontwikkeling. In dit model ligt het voor de hand dat de 

vervoerder primair verantwoordelijk is voor doorontwikkeling binnen de kaders van de 

concessie (bijvoorbeeld door op enig moment vast OV te vervangen door een nieuwe 

mobiliteitsdienst). Maar ook voor de provincie ligt hier een rol, vooral door te bewaken 

dat de hierboven genoemde beleidsdoelen bereikt worden, en bij te sturen waar dat niet 

het geval is.   

Vervoer	en	vervoerders	

In dit model is er per concessiegebied één concessiehouder die verantwoordelijk is voor 

het invullen van het eventuele kernnetwerk, plus het invullen van de 

bereikbaarheidseisen die de provincie stelt.  

Gezien de omvang van zulke concessies, en aangezien deze ook het openbaar vervoer op 

de dikste stromen omvatten, ligt het voor de hand dat hier vooral op ingeschreven wordt 

door grotere marktpartijen die ook al ervaring hebben met openbaar vervoer op de 

Nederlandse markt.  

Het kernnetwerk wordt in dit model in ieder geval uitgevoerd als openbaar vervoer. 

Daarbuiten krijgt de vervoerder de vrijheid om andere oplossingen aan te bieden. De 

eerste ervaringen met dergelijke modellen leren dat vervoerders niet als vanzelf 

andersoortige oplossingen aanbieden, en veelal toch kiezen voor een ‘gewone’ bus. Deels 

komt dit doordat de innovatiekracht op dit vlak meer bij kleinere, nieuwere marktpartijen 

zit, maar ook deels omdat een bus soms een (relatief) efficiënte oplossing is – in ieder 

geval op de korte termijn. Tegelijk zien we ook dat de in Nederland actieve vervoerders 

wel stappen op dit vlak aan het zetten zijn.  

Bij de aanbesteding kunnen partijen expliciet gestimuleerd worden om innovatieve 

ontwikkelingen op dit vlak te ontwikkelen, en om allianties aan te gaan met andere 

partijen op het gebied van mobiliteit / MaaS. De concessiehouder hoeft niet al het vervoer 
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zelf uit te voeren; in plaats daarvan wordt (met name voor het niet OV-deel) van de 

concessiehouder verwacht dat deze optreedt als partij die allerlei vormen van vervoer 

stimuleert en integreert. (De rol van ‘marktmeester’ in de andere twee modellen). 

Naast de vervoersvormen die de concessiehouder zelf aanbiedt kunnen andere 

marktpartijen ook mobiliteitsdiensten aanbieden die niet vallen onder de wettelijke 

definitie van openbaar vervoer. Te verwachten is dat met name in stedelijke / suburbane 

gebieden dergelijke mobiliteitsdiensten kunnen ontstaan. Buiten de stedelijke gebieden 

zullen minder snel zulke diensten ontstaan als deze niet vanuit de overheid gestimuleerd 

worden. 

4.3 Organisatie	

Organisatorische	randvoorwaarden	

Organisatorisch hoeft er weinig te veranderen, doordat de rol van de provincie sterk lijkt 

op de huidige rol. Zoals hierboven beschreven vereist dit model wel een scherp beleid ten 

aanzien van de mobiliteit/bereikbaarheid die de provincie wil garanderen. 

Wijze	van	aanbesteden	

In dit model wordt meer van de concessiehouder verwacht dan het rijden van openbaar 

vervoer alleen. Zoals hierboven geschetst pakt in dit model de concessiehouder idealiter 

de rol van marktmeester, en organiseert deze een breed palet aan mobiliteitsoplossingen. 

Om innovaties en het aangaan van slimme allianties te stimuleren is het van belang bij de 

aanbesteding hier voldoende ruimte voor te bieden. Dit maakt het lastig om op voorhand 

in een bestek te specificeren wat er exact van de concessiehouder verwacht wordt, en aan 

welke eisen het vervoer moet voldoen. 

Dat vraagt om een andere manier van aanbesteden, waarbij de provincie vooraf wel een 

helder beeld schetst van wat zij wil bereiken, maar geen dichtgetimmerd bestek 

ontwikkelt. In plaats daarvan krijgt de markt op basis van de door de provincie geschetste 

doelen en (ruime) kaders de ruimte om zelf oplossingen aan te dragen.  

Hierbij kan gedacht worden aan de concurrentiegerichte dialoog (waarbij in een aantal 

dialoogrondes met marktpartijen de opdracht nader geconcretiseerd wordt) en aan best 

value procurement (waarbij er eerst geselecteerd wordt op de kwaliteit van de aanbieder 

en de aangeboden sleutelfiguren, om daarna samen verder te concretiseren).  
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5 Model	B:	Kernnet	OV	+	vrije	markt	

5.1 Algemene	beschrijving	van	het	model	

 

Waar in model A de huidige OV-concessies worden verbreed tot mobiliteitsconcessies, 

worden in dit model de OV-concessies juist versmald tot alleen de lijnen die ook in de 

komende >10 jaar als openbaar vervoer geëxploiteerd kunnen worden. Het overige 

vervoer wordt in principe ingevuld door de vrije markt, waarbij er wel bepaalde subsidies 

kunnen bestaan om het ook aantrekkelijk te maken mobiliteitsdiensten aan te bieden op 

verbindingen met minder vraag. 

Waar in model A het ontwikkelen van een Kernnet optioneel is, is het in dit model 

noodzakelijk om te bepalen wat de toekomstvaste ruggengraat van het mobiliteitsnetwerk 

is. Dit netwerk van toekomstvaste lijnen kan dan als ‘traditionele’ OV-concessie in de 

markt gezet worden, waarbij een vervoerder wordt geselecteerd die dit netwerk met een 

goede kwaliteit kan uitvoeren.  

Buiten dit netwerk is geen sprake van een concessie voor openbaar vervoer, maar wordt 

het in principe aan een vrije markt overgelaten om mobiliteitsdiensten aan te bieden – als 

openbaar vervoer of anderszins. Wel is in dit model sprake van een ‘marktmeester’ die het 

aanbieden van mobiliteitsdiensten stimuleert en die vervoer binnen en buiten de 

concessie integreert – en waar nodig subsidieert.  

5.2 Rollen	van	partijen	

Rol	van	de	provincie	/	marktmeester	

De rol van de provincie in dit model is tweeledig. Ten eerste besteedt de provincie het 

Kernnet aan. Dit is een ‘gewone’ en relatief eenvoudige OV-concessie.  

De tweede rol is het borgen dat er een marktmeester is, die vormen van mobiliteit ‘aan 

elkaar knoopt’ (zowel OV als andere mobiliteitsoplossingen) en vervoer stimuleert / 

subsidieert waar het niet uit zichzelf ontstaat. 

De rol van marktmeester kan hetzij uitgevoerd worden door de provincie zelf, hetzij door 

een door de provincie in het leven geroepen organisatie. De rol van de marktmeester is 

beschreven in hoofdstuk 3. 

Vervoer	en	vervoerders	

In dit model is sprake van een ‘traditionele’ OV-concessie voor de verbindingen met meer 

vraag. Deze verbindingen worden in ieder geval als openbaar vervoer geëxploiteerd. 

Hierbij valt te denken aan het vervoer over de stedelijke en regionale HOV-assen / 

doorstroomassen, aangevuld met enkele drukke stads- en streeklijnen. Te verwachten valt 
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dat op een aanbesteding van zulke concessies dan ook vooral de nu al in Nederland 

actieve OV-vervoerders inschrijven. 

Buiten deze OV-concessie is er niet persé sprake van openbaar vervoer. Wat er hier 

aangeboden wordt en door welke partijen dit gebeurt is vooraf een stuk minder duidelijk 

aan te geven; het hangt er enerzijds sterk vanaf waar marktpartijen kansen zien, en 

anderzijds sterk af van de rol die de marktmeester oppakt. Op verbindingen met minder 

vraag is er vooral ruimte voor nieuwe marktpartijen om flexibele diensten aan te bieden, 

variërend van flexibele OV-achtige diensten tot deelauto’s, deelfietsen, etcetera – plus 

platforms die deze diensten aan elkaar knopen.   

Dit kan een heel breed pakket aan diensten zijn. In de eerste en tweede trap kunnen 

marktpartijen – van OV-vervoerders tot kleine nieuwe startups – verleid worden om 

diensten aan te bieden, waarbij gedacht kan worden aan flexibel systemen à la Breng Flex, 

maar ook aan bijvoorbeeld meerijddiensten of deelauto’s en -fietsen. In de derde trap 

kunnen zulke diensten aanbesteed worden. Maar er kan hierbij ook gedacht worden aan 

het organiseren / faciliteren van lokale initiatieven, waaronder initiatieven met 

vrijwilligers (bijvoorbeeld de ‘traditionele’ buurtbus, een Wensbus, of meerijddiensten).  

Deze diensten zullen echter niet vanzelfsprekend kostendekkend zijn, dus de mate waarin 

deze ontstaan zal sterk afhangen van de mate waarin en de wijze waarop de 

marktmeester de in hoofdstuk 3 beschreven ‘drietrapsraket’ inzet om marktinitiatieven te 

stimuleren. Daarnaast kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het koppelen met 

doelgroepvervoer om de business case te verbeteren. 

Wat er waar er ‘autonoom’ uit de markt zal ontstaan is op voorhand lastig te voorspellen. 

Mede daarom is het verstandig dit model niet als een ‘big bang’ in te voeren, maar te 

kiezen voor een geleidelijke invoering die ruimte laat voor trial and error. In paragraaf 8.1 

schetsen we hoe een dergelijke geleidelijke invoering eruit kan zien. 

5.3 Organisatie	

Organisatorische	randvoorwaarden	

In dit model verandert de rol van de provincie ten aanzien van de vervoersstromen met 

minder vraag. Het aanbesteden van de OV-concessie voor het Kernnet ligt in het verlengde 

van de OV-concessies die nu ook al aanbesteed worden. De nieuwe rol van de provincie 

ligt in het organiseren van de marktmeester. Deze rol kan door de provincie uitgevoerd 

worden of door een nieuw in het leven te roepen partij uitgevoerd worden.  

Randvoorwaardelijk in alle drie de modellen is dat de provincie helder beleid heeft over 

waar en wanneer in ieder geval mobiliteit gegarandeerd aangeboden dient te worden. 

Wijze	van	aanbesteden	

De OV-concessie die in dit model in de markt gezet wordt is een relatief eenvoudige 

concessie: deze bestaat uit een reeks verbindingen met relatief veel vraag. Deze worden 

ingevuld met regulier openbaar vervoer. Waar in model A de vervoerder vooral 

gestimuleerd moet worden om met innovatieve mobiliteitsoplossingen te komen - waarbij 

op voorhand nog niet bekend is waar hij mee zal komen – is hier sprake van een goed 

vooraf te definiëren concessie. Deze leent zich dan ook meer dan model A voor een 
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‘traditionele’ aanbesteding, met gunningscriteria om de inschrijver met de beste prijs-

kwaliteitsverhouding te selecteren. 

De vrijheidsgraden voor de vervoerder om het netwerk te ontwikkelen zijn hierbij 

beperkt: het Kernnetwerk is immers al vastgelegd door de provincie. De vervoerder kan 

hierbij welk enige vrijheid worden gegeven om de routes precies vast te stellen – waarbij 

op deze verbindingen echter vaak al veel geïnvesteerd is in vrije OV-infrastructuur, wat de 

vrijheid in de praktijk echter beperkt. Wel zou de vervoerder de vrijheid gegeven kunnen 

worden om naast de voorgeschreven verbindingen zelf nog meer OV-verbindingen aan te 

bieden die hij binnen budget kan aanbieden. 

De vrijheidsgraden voor inschrijvers zitten in dit model dan ook vooral in: 

 De hoeveelheid vervoer die aangeboden wordt op het Kernnetwerk; 

 Het klantvriendelijk vormgeven van de ‘klantinterface’ (reisinformatie, marketing, 

etc), om zo meer reizigers aan te trekken; 

 De keuze voor het materieel: duurzaam en comfortabel. 

Deze drie punten zouden dan ook de belangrijkste gunningscriteria zijn. Hierbij kan er 

voor gekozen worden om hetzij te werken met een vaste prijs (en te selecteren op de 

vervoerder die daarvoor het meeste en het beste vervoer aanbiedt) of hetzij ook een 

prijsprikkel in te bouwen. Een prijsprikkel heeft als voordelen dat de provincie mogelijk 

geld overhoudt voor het vervoer buiten het Kernnet, en dat de vervoerder een relatief 

groter deel van zijn inkomsten van de reiziger krijgt – wat de klantfocus kan versterken.   

Een (te) sterke prijsprikkel kan echter leiden tot het gunnen aan een ‘prijsvechter’ die 

meer bezig is met kostenreductie dan met het leveren van goed vervoer voor de reiziger. 

Naast het Kernnetwerk kan de overheid ook diensten inkopen die niet als vanzelf uit de 

markt ontstaan. De wijze van aanbesteden hiervan is maatwerk en zal afhangen van wat 

er al dan niet commercieel aangeboden wordt. Het gaat in dit model om diensten die niet 

perse als OV aangeboden hoeven te worden (die zitten immers in het Kernnetwerk). Het 

verdient daarom aanbeveling deze diensten aan te besteden op een wijze die vrijheid aan 

de markt laat om tot een passende oplossing te komen, met een zeer functioneel 

Programma van Eisen en eventueel een concurrentiegerichte dialoog. 
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6 Model	C:	Vrije	markt	

6.1 Algemene	beschrijving	van	het	model	

 

In dit model wordt er helemaal geen OV-concessie meer aanbesteed. Zowel voor het OV 

als voor andere mobiliteitsdiensten geldt dat het initiatief in principe bij de markt ligt.  

Echter, net als in model B is er ook in dit model sprake van een ‘marktmeester’ die het 

aanbieden van diensten stimuleert (door subsidiëring of anderszins) en integreert. 

6.2 Rollen	van	partijen	

Rol	van	de	provincie	/	marktmeester	

In dit model laat de provincie het initiatief voor OV en mobiliteitsdiensten helemaal los: er 

is op voorhand geen sprake meer van een OV-concessie die aanbesteed wordt. De rol van 

de provincie komt geheel te liggen bij (het organiseren van) de marktmeester. Deze rol 

wordt beschreven in hoofdstuk 3. Deze marktmeester houdt zich bezig met het integreren 

en het stimuleren van vervoer. Alleen daar waar er geen initiatief uit de markt ontstaat, 

terwijl dat wel wenselijk is, neemt de provincie / marktmeester het initiatief om een 

dienst aan te bieden (trap drie van de drietrapsraket). 

Vervoer	en	vervoerders	

De eerste vraag bij dit model is welke OV-diensten er uit de markt zullen ontstaan. Uit de 

berekening van de kostendekkingsgraad van het huidige OV-netwerk blijkt dat er een 

beperkt aantal OV-diensten (min of meer) kostendekkend geëxploiteerd kunnen worden. 

Dit betreft met name een aantal HOV-stadsdiensten en een aantal HOV-streeklijnen – plus 

mogelijk een aantal diensten die nu niet worden aangeboden. 

Deze kostendekkende lijnen zullen waarschijnlijk dan ook aangeboden worden door 

marktpartijen. Dit kunnen de nu op de Nederlandse OV-markt aanwezige vervoerders zijn, 

maar niet uit te sluiten valt dat ook andere bedrijven diensten zullen aanbieden 

(bijvoorbeeld touringcarbedrijven of aanbieders van lange-afstandsdiensten). Of zij 

daadwerkelijk de markt zullen betreden hangt er mede vanaf hoe complex de regulering is 

waar zij aan moeten voldoen (bijv. wel/niet verplicht hanteren van de OV-chipkaart). 

Een groot deel van het reguliere OV-netwerk – zelfs HOV-lijnen – is echter niet zonder 

meer kostendekkend. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de diensten buiten het Kernnet in 

model B: het is sterk afhankelijk van hoe de in hoofdstuk 3 beschreven drietrapsraket 

wordt ingezet, wat hier aan marktinitiatief zal ontstaan. Door een aantal generieke 

subsidies zou hier duidelijk meer vervoer dan enkel het beperkt aantal volledig 

kostendekkende lijnen kunnen ontstaan. Zo is bijvoorbeeld in de Britse vrije markt – waar 

het meeste vervoer vanuit de markt ontstaat – ook lang niet al het vervoer volledig 

Kleine vervoersstromen

Kleinschalige mobiliteitsdiensten

Grote vervoersstromen

Hoogwaardig openbaar vervoer
Flexibele, vaak  

kleinschaliger 

systemen

 Vervoer met vaste 

dienstregeling en 

grote voertuigen

Vrije markt

(+evt.inkoop van diensten)

‘Marktmeester’ voor coördinatie en integratie
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kostendekkend: door een aantal generiek subsidies en tariefkortingen ligt de 

kostendekkingsgraad daar in veel gevallen onder de 100 % - sommige schattingen geven 

zelfs aan dat er verbindingen met circa 60 % kostendekking in zitten. 

Net als in model B is het vraag welke mobiliteitsdiensten er uit de markt zullen ontstaan 

voor verbindingen met minder vraag – en ook hier is dat afhankelijk van de inzet van de 

drietrapsraket. Door een combinatie van generieke subsidies, stimuleren van lokale 

(vrijwilligers)initiatieven en gericht inkopen van diensten kan hier een breed palet aan 

diensten ontstaan.  

6.3 Organisatie		

Organisatorische	randvoorwaarden	

In dit model verdwijnt de rol van de provincie als aanbestedende dienst voor het 

openbaar vervoer. De nieuwe rol van de provincie ligt in het organiseren van de 

marktmeester. Deze rol kan door de provincie uitgevoerd worden of door een nieuw in 

het leven te roepen partij uitgevoerd worden.  

Wijze	van	aanbesteden	

In dit model is geen sprake van een aanbesteding van een OV-concessie – de basis van het 

model is vrije markt. Wel wordt in dit model vervoer aanbesteed dat niet uit de vrije 

markt ontstaat (trap 3 van de drietrapsraket). De wijze van aanbesteden hiervan is 

maatwerk en zal afhangen van wat er al dan niet commercieel aangeboden wordt. Voor 

zover het reguliere OV-verbindingen op het Kernnet betreft kan dit een relatief 

eenvoudige aanbesteding zijn, die lijkt op de aanbesteding zoals beschreven in paragraaf 

5.3. Mobiliteitsoplossingen daarbuiten kunnen beter uitgevraagd worden op een wijze die 

meer vrijheid aan de markt laat, met een zeer functioneel Programma van Eisen en 

eventueel een concurrentiegerichte dialoog. 
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7 Analyse:	sterktes,	zwaktes	en	juridisch	

7.1 Sterktes	en	zwaktes	van	de	drie	modellen	

	 Sterktes	 Zwaktes	

Model A 

Mobiliteits-

concessie 

 Het model is voor de provincie het eenvoudigst 

te implementeren: het bouwt voort op 

bestaande rollen van de provincie en past het 

beste bij de huidige wetgeving. 

 Bij de aanbesteding kun je als overheid het 

makkelijkst eisen stellen aan kwaliteit, 

duurzaamheid, etcetera – in een vrije markt 

zijn die mogelijkheden kleiner. 

 Er is geen aparte marktmeester nodig; deze rol 

wordt eenduidig belegd bij de concessiehouder. 

 De risico’s zijn kleiner dan in de andere 

modellen, waar (in Nederland) nog geen 

ervaring mee is. 

 Draagvlak is minder een probleem dan in de 

andere modellen, doordat er minder 

onzekerheid is over wat voor soort vervoer 

geboden gaat worden, met name op 

verbindingen met minder vraag. 

 Dit model benut waarschijnlijk niet de 

maximale potentie / innovatiekracht van de 

markt om de transitie te maken naar mobiliteit 

als dienst, en met slimme oplossingen te 

komen voor zowel de verbindingen met meer 

als verbindingen met weinig vervoervraag. Er 

is één monopolist voor OV, waarbij het succes 

afhangt van de mate waarin hij op zoek gaat 

naar innovaties en / of allianties met 

innovatieve partijen.  

 Net als in huidige concessies bestaat het risico 

dat deze monopolist bovendien vooral de 

overheid als klant ziet in plaats van de reiziger. 

Model B 

Kernnet OV  

+ vrije 

markt 

 Dit model probeert de sterktes van model A en 

C te combineren: het opzetten en aanbesteden 

van een Kernnetwerk geeft zekerheid over de 

ruggengraat van het OV (belangrijk voor 

draagvlak, maar ook voor bijv. infra-

ontwikkeling), terwijl voor verbindingen met 

minder vraag getracht wordt de 

innovatiekracht van de markt zo veel mogelijk 

te benutten. 

 Een stapsgewijze introductie met ‘trial and 

error’ is goed mogelijk, wat ruimte schept om 

bij te sturen, afhankelijk van wat er aan 

marktinitiatief ontstaat. 

 Het opzetten en aanbesteden van een 

Kernnetwerk door de overheid, terwijl de 

verbindingen met minder vraag aan de markt 

wordt overgelaten is ergens weinig logisch: dat 

zijn juist de verbindingen met de meeste 

marktpotentie. 

 Het deel buiten de OV-concessie voor het 

Kernnet kent onzekerheden: wat gaat er exact 

aan marktinitiatief ontstaan? Hoe effectief is de 

bijsturing van de marktmeester? Etcetera. 

 Deze onzekerheden kunnen ook ten koste gaan 

van het draagvlak voor het model. 

 Een aantal onderdelen van het model passen 

niet bij de huidige wetgeving. 
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	 Sterktes	 Zwaktes	

Model C 

Vrije markt 

 Dit model kent de grootste potentie om de 

innovatiekracht van de markt te benutten, 

zowel met OV voor verbindingen met meer 

vraag als met een heel palet aan 

mobiliteitsoplossingen voor minder vraag – en 

zo de transitie te maken naar mobiliteit als 

dienst. 

 Het model is congruenter dan model B: er 

wordt aan de markt overgelaten wat de markt 

kan en wil aanbieden, en alleen daar waar de 

markt niets kan en wil aanbieden springt de 

overheid bij. 

 De reiziger is de primaire klant van 

mobiliteitsaanbieders, en pas secundair de 

overheid. Dit vergroot de kansen dat 

mobiliteitsaanbieders daadwerkelijk inspelen 

op de wensen van de klant. 

 In dit model spelen er onzekerheden voor al 

het vervoer: wat gaat er exact aan 

marktinitiatief ontstaan? Hoe effectief is de 

bijsturing van de marktmeester? Etcetera. 

 Deze onzekerheden kunnen ook ten koste gaan 

van het draagvlak voor het model. 

 Het model past in het geheel niet goed bij de 

huidige wetgeving. 

 Dit model is minder geschikt voor gebieden 

met weinig kansen voor marktinitiatief, waar 

de overheid veel zelf zal moeten organiseren – 

waarmee het model als vanzelf opschuift in de 

richting van model B of zelfs A. 

7.2 Juridische	analyse	

Bij het opstellen van de modellen is er bewust voor gekozen dat deze niet per definitie 

binnen het huidige wettelijk kader hoeven te vallen. Immers, de wet is ook niet statisch en 

onveranderlijk. Tegelijk is het natuurlijk wel van belang te weten in welke mate de 

modellen wel of niet passen binnen de huidige wetgeving – want daar waar dat niet het 

geval is, is een model niet zondermeer mogelijk zonder wetswijziging. 

Hieronder analyseren we in welke mate de modellen binnen de wetgeving passen. Deze 

analyse is mede tot stand gekomen dankzij input van advocatenkantoor Van Doorne. 

Wel	of	geen	openbaar	vervoer?	

Voordat we ingaan op de juridische randvoorwaarden van de verschillende modellen is 

het ten eerste van belang vast te stellen dat er andere regels gelden voor 

mobiliteitsdiensten die vallen onder de wettelijke definitie van OV en mobiliteitsdiensten 

die daar niet onder vallen.  

De wettelijke definitie van OV luidt: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens 

een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem 

voortbewogen voertuig. 

Zeker nu er allerlei nieuwe mobiliteitsdiensten opkomen kan er onduidelijkheid ontstaan 

of een nieuwe dienst wel of niet onder OV valt. In sommige gevallen is het duidelijk: een 

bus met een vaste dienstregeling is OV, een deelfiets is geen OV. Maar bijvoorbeeld een 

systeem met flexibele busjes op afroep kan in een grijs gebied daartussen vallen.  

Wat zijn de gevolgen van het wel of niet onder de definitie van OV vallen? Voor diensten 

die onder OV vallen heeft de wetgever gekozen voor een model waarbij het initiatief om 

diensten aan te bieden in beginsel bij decentrale overheden ligt: de provincie neemt het 

initiatief om concessies (na aanbesteding) uit te geven en hier voorwaarden aan te 

verbinden. Deze concessies worden gegund door middel van aanbesteding en zijn 
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exclusief – naast de concessiehouder mag een andere vervoerder niet ook zomaar 

diensten aanbieden. Zo ontstaat concurrentie om de markt en niet op de markt. Overigens 

is de provincie op grond van de wet niet verplicht om concessies uit te geven. 

Naast concessies kan OV ook verricht worden op grond van een door de provincie 

uitgegeven ontheffing, als een marktpartij daar zelf om verzoekt, voor zover dit niet 

onevenredig veel ten koste gaat van vervoerder dat op grond van een concessie wordt 

uitgevoerd. Ook aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Voor overige mobiliteitsdiensten (taxidiensten, deelauto’s en deelfietsen, etcetera) gelden 

andere spelregels. Dit is in beginsel een vrije markt, waar het initiatief om 

mobiliteitsdiensten aan te bieden in beginsel bij marktpartijen ligt en er geen exclusiviteit 

bestaat - en er dus wel concurrentie op de markt bestaat. Wel kan de provincie dergelijke 

diensten inkopen. Dit kan onderdeel zijn van een mobiliteitsconcessie (zie hieronder) of 

los daarvan middels een privaatrechtelijk contract. Hiervoor zal doorgaans (boven de 

221.000 euro) ook een aanbesteding aan vooraf moeten gaan. 

De	mobiliteitsconcessie	(model	A)	

In model A wordt de huidige OV-concessie verbreed tot een mobiliteitsconcessie, waarin 

de concessiehouder de vervoervraag ook met andere vormen van mobiliteit kan bedienen. 

De Wp2000 voorziet in principe niet in het opnemen van andere mobiliteitsdiensten (die 

niet onder de definitie van OV vallen) in deze concessies. Toch kunnen dergelijke diensten 

worden meegenomen in een OV-concessie , als een aan de concessie verbonden 

voorwaarde. Dit geldt zeker als het grootste deel van het vervoer in de concessie wel 

onder de definitie van OV valt.  

Naarmate er in concessies meer nieuwe mobiliteitsdiensten worden opgenomen en het 

aandeel OV afneemt kan dit wellicht wel steeds meer gaan knellen. In dat geval kan de 

provincie ervoor kiezen om tegelijk met het gunnen van de concessie als aanvulling 

daarop ook een privaatrechtelijk contract met de concessiehouder te sluiten voor de 

diensten die niet onder OV vallen.  

Een herziening van de Wp2000, die meer rekening houdt met mobiliteitsdiensten die niet 

onder de definitie van OV vallen – of zelfs de hele term OV inruilt voor één set regelgeving 

voor alle mobiliteitsdiensten – zou voor dit model desalniettemin wenselijk zijn. 

Vrije	markt	(model	B	en	C)	

Zoals hierboven geschetst is de Wp2000 voor wat betreft OV geënt op concurrentie om de 

markt en niet concurrentie op de markt. Deze concurrentie om de markt ontstaat doordat 

de provincie middels aanbestedingen exclusieve concessies uitgeeft.  Een belangrijke 

reden voor concurrentie om de markt was dat rendabel(er) vervoer in een concessie 

gebruikt kan worden om minder rendabel vervoer in diezelfde concessie te bekostigen. 

Het principe van de vrije markt, dat de basis vormt van (een deel van) de modellen B en C, 

staat haaks op deze gedachte van de Wet Personenvervoer 2000 – voor zover het althans 

openbaar vervoer betreft. Dit geldt niet voor andere mobiliteitsdiensten, waar vrije markt 

juist de nu gangbare praktijk is. 

Dit is met name problematisch bij model C, waar de vrije markt als basis geldt voor al het 

vervoer, dus ook OV. In model B is de vrije markt de basis voor al het vervoer buiten het 
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kernnetwerk, wat deels kan bestaan uit mobiliteitsoplossingen die geen OV zijn, maar 

wellicht ook deels uit ontsluitende buslijnen (wel OV) kan bestaan. 

Tegelijk kan de provincie ook binnen de huidige wettelijke kaders de facto een vrije markt 

voor OV creëren. De provincie is immers niet verplicht om concessies uit te geven. Door 

voor een gebied geen concessie uit te geven - of in het geval van model B: alleen 

(lijn)concessies voor het Kernnetwerk - en wel ontheffingen te geven aan iedere partij die 

daarom verzoekt (en voldoet aan eventuele kwaliteitseisen die de provincie daarbij stelt) 

ontstaat feitelijk een vrije markt. Eventueel kunnen daarbij subsidies verstrekt worden 

middels een generieke subsidieregeling – hoewel ontheffingen primair bedoeld zijn voor 

vervoer dat commercieel te exploiteren is, staat de wet het geven van generieke subsidies 

op grond van een subsidieregeling niet in de weg. 

Hoewel op deze manier dus min of meer een vrije markt te creëren is, is dit wel een 

constructie die haaks staat op de hele opzet van de Wet Personenvervoer 2000. Voor het 

creëren van een ‘echte’ vrije markt zou een wetswijziging wenselijk zijn waarbij het 

initiatief voor het aanbieden van OV in beginsel bij de markt ligt en niet meer bij de 

overheid – maar waarbij de overheid wel kan reguleren en vervoer kan inkopen wanneer 

de markt onvoldoende functioneert . 

De	rol	van	de	marktmeester	(model	B	en	C)	

In de modellen B en C is een belangrijke rol weggelegd voor de marktmeester, die middels 

een drietrapsraket ervoor zorgt dat het mobiliteitsaanbod zo goed mogelijk aansluit bij de 

vraag. Hoe verhouden de trappen van die drietrapsraket zich tot het juridische kader? 

 De eerste stap van de drietrapsraket is integreren/faciliteren. Zo lang het om zaken 

gaat als kennis uitwisselen is hier juridisch geen beletsel. Ook zaken faciliteren 

(bijv. ICT-toepassingen ter beschikking stellen) is juridisch geen probleem, mits alle 

aanbieders van mobiliteit hier op gelijke wijze toegang tot hebben. Het stellen van 

eisen aan vervoerders om integratie te bevorderen is juridisch gezien lastig, voor 

zover het gaat om diensten die niet vallen onder de wettelijke definitie van OV1. De 

provincie heeft binnen het huidige wettelijk kader geen bevoegdheden om hier 

generieke eisen aan te stellen, met uitzondering van vervoer dat wordt uitgevoerd 

binnen een subsidieregeling – dan kunnen dergelijke eisen als spelregels van de 

subsidieregeling worden opgenomen. Als het gaat om vervoer dat wettelijk gezien 

wel openbaar vervoer is, is in de huidige wetgeving altijd een concessie of 

ontheffing nodig, waaraan voorwaarden verbonden kunnen worden. Op die manier 

is regulering dus wel mogelijk.  

 

 In de tweede trap van de drietrapsraket worden generieke subsidies verstrekt aan 

marktinitiatieven. Het generiek subsidiëren van mobiliteitsdiensten (stap 2 van de 

drietrapsraket) is juridisch mogelijk door het instellen van een provinciale 

subsidieregeling. Dit geldt zowel voor diensten die geen OV zijn als OV-diensten die 

                                                                                 

1 Overigens stelt de Wp2000 vervoerders verplicht om op verzoek informatie te leveren aan 

reisinformatiesystemen. Dit geldt ook voor vervoer dat niet onder de definitie van OV valt. 
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op grond van een ontheffing worden gereden2. In beide gevallen moeten vooraf de 

spelregels van deze subsidieregeling vooraf volstrekt helder worden vastgesteld, 

inclusief een verdelingsmethodiek indien sprake is van een plafondbedrag. 

 

 De derde trap is het als overheid organiseren / aanbesteden van diensten die niet 

op grond van marktinitiatief tot stand komen. Dit is eenvoudig mogelijk: de 

provincie kan diensten na aanbesteding inkopen, hetzij middels een concessie (voor 

OV), hetzij middels een privaatrechtelijk contract (voor overige 

mobiliteitsdiensten). 

 

                                                                                 
2 OV-diensten die op grond van een concessie worden gereden zijn hier niet van toepassing, omdat 

daar het initiatief per definitie bij de overheid ligt en niet bij de markt.  
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8 Implementatie	van	de	modellen	

In dit hoofdstuk gaan we in op de mogelijke implementatie van de drie geschetste 

modellen. In de eerste paragraaf beschrijven we ten eerste welke tussenvormen er 

mogelijk zijn en hoe die benut kunnen worden voor een getrapte implementatie. In 

paragraaf 8.2 schetsen we hoe de implementatie vorm zou kunnen krijgen in relatie tot 

het aflopen van de drie huidige Brabantse concessie. 

8.1 Tussenvormen	tussen	de	modellen	/	getrapte	implementatie	

De in de vorige hoofdstukken geschetste modellen geven een drietal hoofdkeuzes weer 

die gemaakt zouden kunnen worden ten aanzien van de aansturing van OV en mobiliteit. 

Het zijn echter geen blauwdrukken – binnen elk van de modellen is nog een groot aantal 

vrijheidsgraden, bijvoorbeeld met betrekking tot de omvang van het Kernnet (alleen een 

paar lijnen met de meeste vraag, of alle lijnen met een bovengemiddelde 

kostendekkingsgraad?), de rol van de marktmeester (een grote rol pakken bij de 

ontwikkeling van de mobiliteit of het juist meer aan de markt overlaten?), etcetera.  

Deze vrijheidsgraden betekenen ook dat er allerlei tussenvormen tussen de drie modellen 

denkbaar zijn, of in de praktijk zullen ontstaan. Als er bijvoorbeeld voor model C gekozen 

wordt, maar er weinig marktinitiatief is waardoor de overheid veel vervoer zal moeten 

aanbesteden schuift het model ‘als vanzelf’ op richting model B of zelfs A. 

Getrapte	implementatie:	van	model	A	naar	model	B	of	C	

Zulke tussenvormen kunnen andersom ook benut worden om model B of C ‘getrapt’ te 

implementeren. Voor deze modellen geldt dat het niet verstandig is deze als ‘big bang’ te 

implementeren. Het is op voorhand lastig te voorspellen hoeveel marktinitiatief er 

mogelijk zal zijn – zeker wat betreft innovatieve oplossingen voor vervoer op 

verbindingen met weinig vraag. Zowel voor provincie als voor marktpartijen zal dit ook 

deels een kwestie van trial and error zijn. 

Als er gekozen zou worden voor een ‘big bang’ rijdt er na afloop van de huidige OV-

concessie geen regulier OV meer op zulke verbindingen. Als daarvoor op dat moment nog 

niets anders voor geregeld is, is het ‘afwachten’ wat er uit de vrije markt ontstaat, en hoe 

de provincie daar vervoer het beste kan stimuleren. Dat kan ertoe leiden dat er (al dan 

niet tijdelijk) grote witte vlekken zonder OV-bediening of andere mobiliteitsoplossing 

ontstaan.  

Om dat te voorkomen kan er over gedacht worden model A te implementeren als een 

tussenstap of overgangsmodel naar een verder gaande vorm van marktwerking (model B 

of C). Hierbij wordt gestart met een ‘mobiliteitsconcessie’, die behalve het Kernnet ook 

andere, ontsluitende verbindingen bevat, die door de vervoerder ingevuld kan worden als 

hetzij reguliere buslijnen, hetzij andersoortige mobiliteitsoplossingen. Dit is in feite model 

A.  

Echter, in de mobiliteitsconcessie worden bepalingen opgenomen waarmee het mogelijk 

is om jaarlijks een bepaald deel van het reguliere OV (uitgedrukt bijvoorbeeld in aantallen 

DRU’s) uit de concessie te halen en om te zetten in andere vervoersvormen – waarbij 

bijvoorbeeld wel bepaald kan worden dat het Kernnet in ieder geval in stand blijft tijdens 
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de concessie. In dat geval is model B het eindpunt van deze transitie. Als ook het Kernnet 

uit de concessie gehaald kan worden, is model C het eindpunt.  

Zo kan stapsgewijs gewerkt worden aan een transitie van traditioneel OV naar een palet 

aan mobiliteitsoplossingen. Elk jaar wordt een bepaald pakket aan vervoer op 

verbindingen met minder reizigers onder de loep genomen, en wordt verkend wat 

marktpartijen of andere organisaties aan vervoeroplossingen kunnen bieden -  en waar er 

meer stimulerende of integrerende maatregelen nodig zijn. 

Een dergelijk transitiemodel borgt dat er niet ineens bij de concessie-overgang grote 

‘witte vlekken’ ontstaan waar geen vervoer wordt geboden. Het biedt de mogelijkheid om 

stapsgewijs en met trial and error te ontdekken wat de (on)mogelijkheden van 

marktinitiatief zijn en waar meer overheidsingrijpen noodzakelijk is. De daadwerkelijke 

ontwikkeling zal ook afhangen van de wijze waarop de concessiehouder hierbij zelf een 

rol van marktmeester pakt en zelf met initiatieven voor verbindingen met minder vraag 

komt; hoe minder dat het geval is, hoe meer de provincie zelf regie zal moeten nemen.  

De mogelijkheid om jaarlijks een pakket aan vervoer uit de concessie te halen vereist 

natuurlijk de nodige flexibiliteit in de concessie, inclusief goede procesafspraken tussen 

partijen over o.m. afstemming met de omgeving. Ook vereist het een heldere methodiek 

om dit financieel te verrekenen, rekening houdend met frictiekosten,. Inschrijvers bij de 

aanbesteding moeten immers weten waar ze aan toe zijn, en dat het verminderen van de 

hoeveelheid vervoer niet betekent dat zij verlies zullen leiden op de concessie. Het in 

stand houden van een Kernnetwerk (dus toewerkend naar model B) helpt hierbij om 

zekerheden in te bouwen voor de concessiehouder. Frictiekosten kunnen daarbij worden 

verminderd door bijvoorbeeld voor lijnen buiten het Kernnetwerk lagere eisen te stellen 

aan materieel, waardoor daar geen nieuwe bussen voor worden gekocht die een paar jaar 

later mogelijk alweer overbodig zijn. Een dergelijk model wordt overwogen door de 

provincies Overijssel en Gelderland (OV Oost) voor de volgende ronde concessies. Als ook 

het Kernnetwerk in de loop van de tijd uit de concessie gehaald kan worden leidt dit tot 

grote onzekerheden voor de vervoerder. 

Overgang	van	OV-concessies	naar	een	volledige	vrije	markt	(model	C)	

Het hierboven geschetste overgangsmodel is vooral geschikt voor een overgang via model 

A naar model B, waarbij er in de looptijd van de concessie in ieder geval een Kernnet aan 

regulier openbaar vervoer overblijft. Het is in principe ook bruikbaar voor een overgang 

naar model C – maar omdat in dat geval de concessie geen enkele vorm van zekerheid 

geeft is het lastig zo’n concessie aantrekkelijk voor marktpartijen te maken. 

Daarom lijkt het eerder voor de hand te liggen om te kijken hoe in Groot-Brittannië in de 

jaren ’80 de vrije markt geïntroduceerd is. Hier moesten partijen ruim voor de 

ingangsdatum van de vrije markt aangeven welke diensten zij wilden gaan aanbieden, met 

– alleen voor de overgangssituatie – een verplichting om deze enige tijd te blijven 

aanbieden.  

Een soortgelijk model zien we ook in Duitsland: als overheden OV willen aanbesteden, 

moeten zij eerst het netwerk dat zij in gedachten hebben aan de markt voorleggen. Indien 

een vervoerder dit commercieel zonder subsidie kan doen, krijgt deze een vergunning om 

dit te doen, en wordt de aanbesteding gestaakt. Omdat het hierbij doorgaans om grote 

netwerken gaat die niet in hun totaliteit rendabel zijn, gebeurt het tot nu toe zelden dat 
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een vervoerder aanbiedt het commercieel te exploiteren3. Als er bijvoorbeeld een kleiner 

Kernnetwerk met meer rendabele lijnen op deze manier in de markt gezet zou worden, 

valt te verwachten dat er meer marktinitiatief ontstaat. 

Een dergelijk model zou ook hier toegepast kunnen worden. Omdat de mate van 

marktinitiatief sterk zal afhangen van de wijze waarop de in hoofdstuk 3 beschreven 

drietrapsraket wordt ingezet, lijkt een stapsgewijze benadering het meest voor de hand te 

liggen: 

 Op basis van gesprekken met marktpartijen, onderzoek naar marktpotenties, 

etcetera, wordt de drietrapsraket uitgewerkt: welke spelregels gelden er voor de 

vrije markt? Welk vervoer komt in aanmerking voor subsidies? Etcetera. 

 Deze spelregels worden aan de markt bekend gemaakt, waarna partijen zich 

kunnen intekenen op welke diensten ze willen uitvoeren binnen deze regels. Dit 

moet ruim op tijd gebeuren (denk aan circa twee jaar vooraf), om zo ruimte te 

houden om als provincie zelf diensten in kopen, daar waar er geen marktinitiatief 

ontstaat (de derde trap van de drietrapsraket). 

De uitkomst van deze aanpak kan een mengvorm van model B en C zijn, waarbij het 

Kernnetwerk deels commercieel aangeboden wordt (model C) en deels door de overheid 

aanbesteed wordt (model B). 

8.2 Toepassing	op	de	Brabantse	concessies	

Tot slot verkennen we hoe de modellen passen op de drie Brabantse concessies, en hoe 

een mogelijk tijdspad eruit zou kunnen zien. De huidige Brabantse concessies eindigen in 

respectievelijk eind 2022 (West-Brabant), eind 2024 (Oost-Brabant) en eind 2026 

(Zuidoost-Brabant). In de paragrafen hieronder bespreken we dan ook de concessies in 

deze volgorde. Tenslotte behandelen we enkele overwegingen ten aanzien van 

concessieomvang en -duur. 

Eerste	stap:	concessie	West-Brabant	

Van de huidige Brabantse concessies eindigt als eerste de concessie West-Brabant (in 

december 2022).  

Uit de door inno-V uitgevoerde analyse van de kostendekkingsgraad van Brabantse 

buslijnen blijkt dat deze concessie relatief weinig lijnen kent met een hoge tot zeer hoge 

kostendekkingsgraad. Slechts 7 % van de reizigers reist met een lijn met een hoge tot zeer 

hoge kostendekkingsgraad (> 80 %). Ter vergelijking: in Oost-Brabant en Zuidoost-

Brabant bedraagt dit circa 20 %.  

  

                                                                                 
3 Commercieel wil hierbij zeggen: zonder algemene exploitatiebijdrage. Wel krijgt de vervoerder 

een compensatie voor tariefkortingen (voor bijv. ouderen, scholieren, etc).  
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Lijnen	met		

kostendekking	boven: 

%	reizigers	 %	subsidie 

100% 0 %  0 %  

90% 4 %  0 % 

80% 7 %  1 %  

70% 8 % 2 %  

60% 28 %  15 %  

50% 59 %  45 %  

Cijfers in de tabel zijn indicatief. 

Gezien de relatief beperkte kansen voor commercieel marktinitiatief hier, in combinatie 

met de risico’s en onzekerheden die sowieso samenhangen met model B en zeker model C, 

lijkt het in West-Brabant meer voor de hand te liggen te kiezen voor een van deze twee 

mogelijkheden: 

 Een keuze voor model A (hoofdstuk 4), waarbij er één concessiehouder 

geselecteerd wordt om een pakket aan OV en andere mobiliteitsoplossingen aan te 

bieden die invulling geeft aan het mobiliteitsbeleid van de provincie Brabant; 

 Een keuze voor model A met doorgroeimogelijkheden naar model B (par 7.2). 

Hierbij wordt ook één concessiehouder geselecteerd, maar wordt tegelijk een mate 

van flexibiliteit in de concessie opgenomen om vervoer uit de concessie te halen en 

te vervangen door andere vormen van mobiliteit van andere aanbieders.  

Zeker het tweede model kan een interessante keuze zijn: dit schept vrijheid om 

gaandeweg de concessieperiode vervoer hetzij bij de concessiehouder te laten, als deze 

met goede mobiliteitsoplossingen komt en de rol van marktmeester goed oppakt, of hetzij 

die rol als provincie meer op te pakken en vervoer aan andere partijen te gunnen. Het 

geeft ruimte voor ‘trial-and-error’ zonder risico op het wegvallen van grote delen van het 

vervoer. Daarmee kan West-Brabant tegelijk een proeftuin zijn voor de andere twee 

concessies – met name voor Zuidoost Brabant, die pas vier jaar later eindigt. 

Een keuze voor een dergelijk doorgroeimodel maakt de aanbesteding van een dergelijke 

mobiliteitsconcessie wel lastig; de mogelijkheid om grote delen van het vervoer uit de 

concessie te halen schept natuurlijk risico’s voor inschrijvers, wat kan resulteren in 

hogere prijzen en / of minder inschrijvers. Dit vergt een goed doordachte set 

flexibiliteitsbepalingen, rekening houdend met frictiekosten bij de vervoerder.  

Alternatief: kortlopende reguliere concessie 

Een alternatieve aanpak zou kunnen zijn om de concessie West-Brabant als reguliere OV-

concessie aan te besteden met een relatief korte looptijd van bijvoorbeeld zes jaar, met 

een zekere flexibiliteit om kleine gedeeltes vervoer uit de concessie te halen. Die periode 

kan dan benut worden om enerzijds het aansturingsmodel verder uit te werken en bij de 

andere concessies te implementeren (waar de kansen voor marktinitiatief groter zijn) en 

anderzijds om in West-Brabant op kleine schaal te experimenteren met andere vormen 

van mobiliteit alvorens hier een grotere stap in te maken. Er kleven evenwel andere 

nadelen aan: een kortlopende concessie kan tot een minder gunstig 
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aanbestedingsresultaat leiden, omdat de concessieperiode duidelijk korter is dan de 

afschrijvingstermijn van bussen4.  

Vervolgstappen:	concessies	Oost-Brabant	en	Zuidoost-Brabant	

Twee respectievelijk vier jaar na het einde van de huidige concessie West-Brabant 

eindigen ook de concessies Oost-Brabant (december 2024) en Zuidoost-Brabant 

(december 2026).  

Oost-Brabant kent meer lijnen met een zeer hoge kostendekkingsgraad (>80 %) dan 

West-Brabant – hier rijdt circa 20 % van de reizigers met een dergelijke lijn. Daar staat 

tegenover dat er minder lijnen zijn met een bovengemiddelde kostendekkingsgraad 

tussen de 60 en 80 %, waardoor het totaal aantal reizigers op lijnen met een 

kostendekking boven de 60 % ongeveer gelijk is als in West-Brabant: 

Lijnen	met		

kostendekking	boven: 

%	

reizigers	

%	

subsidie 

100% 10 %  - 3 %  

90% 14 %  - 2 %  

80% 20 %  - 1 % 

70% 21 %  0 % 

60% 29 %  5,5 % 

50% 49 %  25 %  

Cijfers in de tabel zijn indicatief. 

Zuidoost-Brabant	kent duidelijk meer lijnen met een hoge kostendekkingsgraad, en dus 

ook een hoger percentage reizigers op lijnen met een hoge kostendekkingsgraad: 

Lijnen	met		

kostendekking	boven: 

%	

reizigers	

%	

subsidie 

100% 10% -1% 

90% 18% 1%  

80% 21% 2% 

70% 35% 12% 

60% 57% 28% 

50% 81% 58% 

Cijfers in de tabel zijn indicatief. 

                                                                                 
4 Dit geldt des te sterker gezien de transitie naar zero-emissie die de komende jaren gaat 

plaatsvinden: zero-emissiebussen kennen een langere afschrijvingstermijn dan dieselbussen, en 

er zijn bovendien investeringen nodig in laad- of tankinfrastructuur die ook een langere 

afschrijvingstermijn dan zes jaar kennen. 
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De concessie Zuidoost-Brabant kent daarmee de beste kansen voor een model met een 

grote(re) mate van marktinitiatief. Bovendien kan hierbij ook al gebruik gemaakt worden 

van de eerste ervaringen die in West-Brabant worden opgedaan. Afhankelijk daarvan kan 

bijvoorbeeld gelijk voor model B of C gekozen worden in Zuidoost-Brabant, of voor een 

ingroeimodel van model A naar model B. 

Dit geldt minder voor Oost-Brabant: de kanen voor marktinitiatief zijn hier groter dan in 

West-Brabant, maar minder groot dan in Zuidoost-Brabant. Bovendien kan hier geen 

gebruik gemaakt worden van ervaringen in West-Brabant: de voorbereidingen voor deze 

concessie zullen al van start gaan rond het moment dat de nieuwe concessie in West-

Brabant ingaat. Dit zou ervoor pleiten om hier voor een van de twee mogelijkheden te 

kiezen die we ook voor West-Brabant schetsten. 

Concessie-omvang	en	-duur	

De einddata van de huidige drie concessies is een gegeven. Dat wil niet zeggen dat ook in 

de periode erna dezelfde concessie-indeling aangehouden moet worden – deze kan 

afgestemd worden op het gekozen model. Ook concessieduur is een knop waaraan 

gedraaid kan worden. Wat een goede concessie-indeling en -duur is hangt sterk af van het 

gekozen model: 

 In model A is er één concessiehouder die verantwoordelijk is voor het aanbieden 

van mobiliteit in het concessiegebied. Om de concessiehouder de ruimte te geven 

om integrale keuzes in te kunnen maken moeten deze concessies niet te kleine, 

versnipperde gebieden zijn. Minimaal de omvang van een daily urban system lijkt 

verstandig. Anderzijds: omdat de vervoerder in dit model een fors takenpakket 

heeft, waarin met name de dunnere vervoerstromen de nodige aandacht en 

maatwerk vergen, brengt een zeer groot gebied ook risico’s met zich mee qua 

beheersbaarheid. Gedacht kan worden aan grosso modo maximaal de huidige 

concessieomvang. Aangezien de ruggengraat van het vervoer wordt gevormd door 

het Kernnetwerk, dat gedurende de concessie als openbaar vervoer uitgevoerd 

blijft worden, is het qua looptijd is het verstandig om aan te sluiten bij de 

afschrijvingstermijn van busmaterieel (10 – 15 jaar). 

Bij toepassing van model A als overgangsmodel naar B (zoals beschreven in paragraaf 

8.1) geldt dat het Kernnetwerk voor 10-15 jaar gegund wordt en dat er voor de 

overige mobiliteit mogelijkheden zijn om vervoer uit de concessie te halen. Dit kan 

bijvoorbeeld een vooraf bepaald (jaarlijks) volume zijn, waarbij aan het einde van de 

looptijd alleen nog het Kernnetwerk over is in de concessie en het andere vervoer op 

andere manieren georganiseerd wordt. Echter, het is ook denkbaar dat het volume 

dat uit de concessie gehaald wordt flexibel ingevuld wordt, (mede) afhankelijk van 

hoe goed de concessiehouder zelf met goede mobiliteitsoplossingen voor het vervoer 

buiten het Kernnetwerk komt.  

 In model B wordt in eerste instantie alleen een Kernnetwerk aanbesteed. Wat 

hierbij de ideale concessiegrootte is hangt dus sterk af van de omvang van dit 

netwerk. Het gaat hierbij alleen om het vervoer dat gedurende de hele looptijd als 

openbaar vervoer uitgevoerd wordt, met relatief weinig ontwikkelvrijheid voor de 

vervoerder. Hierbij kan grofweg gedacht worden aan het HOV-netwerk plus nog 

enkele andere sterke buslijnen. Gezien de beperkte ontwikkelvrijheid is de grootte 

van de concessie hier minder relevant; uit het oogpunt van efficiency zou er in ieder 

geval niet voor al te kleine concessies gekozen moeten worden. Als er een relatief 
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beperkt Kernnetwerk wordt vastgesteld kan zelfs gedacht worden aan een 

Brabantbrede concessie; bij uitgebreidere Kernnetwerken kan het om enkele 

concessies gaan. Qua looptijd is het verstandig om aan te sluiten bij de 

afschrijvingstermijn van busmaterieel (10 – 15 jaar). Naast dit Kernnetwerk zal de 

marktmeester nog andere vormen van mobiliteit aanbesteden, daar waar dit niet 

uit de markt voortkomt en vanuit het beleid wel wenselijk geacht wordt. De 

concessies of contracten voor zulke vormen van mobiliteit zijn maatwerk, en zullen 

doorgaans vrij klein van omvang zijn. 

 In model C is geen sprake van gebiedsconcessies en is deze vraag dus niet relevant. 

Wel kan de provincie in model C (en in model B buiten het Kernnetwerk) vormen 

van mobiliteit aanbesteden die niet uit de vrije markt ontstaan. De omvang en 

looptijd van deze concessies of contracten zal situationeel afhankelijk zijn en zullen 

doorgaans vrij klein van omvang zijn. Om innovatie te stimuleren en nieuwe 

partijen kansen te bieden kan hier sprake zijn van relatief kleine en kortlopende 

concessies en contracten. 


