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READER  
ZERO-EMISSIE OPENBAAR VERVOER 

ZERO EMISSIE OV – Green deal 
zero-emissiebusvervoer 
In 2025 worden alle OV-bussen in Nederland elektrisch aangedreven. Bussen stoten dan 
geen luchtvervuilende of klimaatbelastende emissies meer uit. Minister Schultz van Haegen 
(Infrastructuur en Milieu) heeft in 2012 een Green Deal ondertekend waarin betrokken 
partijen de handen ineenslaan om alle OV-bussen betaalbaar op zero emissie te brengen.   

 
De Green Deal heeft tot doel om in de periode van 2015-2025 in alle openbaar-
busvervoerconcessies zero emissie als eis voor inzet van de bussen op te laten nemen. 
Minister Schultz sloot de Green Deal (2012) mede namens minister Verhagen (Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie) met de Stichting Zero Emissie Busvervoer en met decentrale 
overheden. Deze overheden krijgen hulp bij het vormgeven van openbaarbusvervoer 
concessies en voeren pilots uit met verschillende soorten zero-emissiebussen (elektrisch, 
plug in hybride, brandstofcel). Het ministerie draagt aan deze Green Deal bij door mogelijke 
belemmeringen in de concessiewetgeving weg te nemen. Daarnaast komt in de Green Deal 
aan de orde: 
- Het benutten van kansen rond innovaties in schone voertuigen, voor het verder versterken van de 

concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie op het gebied van elektrische 
voertuigtechnieken en materiaalgebruik;  

- Het evalueren van bestaande initiatieven op het gebied van elektrisch aangedreven busvervoer, 
- Onderzoek naar total cost of ownerschip; 
- Smart grids (netwerken die optimalisatie van vraag en aanbod van energie mogelijk maken). 

 Voor meer informatie: agentschapnl.nl/greendeal 

 
 
Schultz stimuleert schone bussen in openbaar vervoer 
rijksoverheid.nl/nieuws/2012 09-10-2012 

Schultz: 'In een dichtbevolkt land als het onze is het van belang dat ons land leefbaar en 
aantrekkelijk blijft. We moeten dus kiezen voor duurzame mobiliteit. Met deze Green Deal 
pakt de markt haar eigen verantwoordelijkheid en houden we onze steden leefbaar.' 
Naar verwachting starten dit jaar pilots met zero emissiebussen in Maastricht, Eindhoven, 
Helmond, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch. 
Ook maakte de minister vandaag bekend dat zij in Europees verband gaat samenwerken op 
terrein van waterstofauto’s. Nederland is eerst verantwoordelijke voor dit zogeheten 
Europese ‘Hydrogen Infrastructure for Transport’ (HIT) project dat tot doel heeft een uniforme 
uitrol van waterstof tankstations te ontwikkelen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
werkt hierin samen met Zweden, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Engeland en private 
partijen. Nu is al afgesproken dat er 3 nieuwe waterstof tankstations worden gebouwd, 
waarvan één in Rotterdam. Ook in Zweden en Denemarken komt een waterstof tankstation.  
Er is voor het HIT project bijna € 4 miljoen aan Europese subsidie verkregen, waarvan € 1,2 
miljoen voor Nederland. Dat bedrag komt boven op de € 5 miljoen die minister Schultz vorig 
jaar heeft gereserveerd voor onderzoek en een proef met waterstof en tankinfra. 

 
 
ELENA  
eib.org   

Het ELENA European Local ENergy Assistance programma is een faciliteit van de Europese 
Investeringsbank en de Europese Commissie en subsidieert kosten die nodig zijn voor het 
uitwerken van een projectplan voor een grootschalige duurzame energie 

http://www.zero-emissiebusvervoer.nl/index.php/greendeal
http://agentschapnl.m11.mailplus.nl/nct32096641/uuujWmrJICTr4WV/wdUyIK
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/10/09/schultz-stimuleert-schone-bussen-in-openbaar-vervoer.html
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
http://www.eib.org/elena
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investeringsprogramma's. ELENAsubsidie is bedoeld als een extra stimulans om de lokale 
overheid te steunen in het beter uitwerken van een groot energieproject, bijvoorbeeld met 
een uitgebreider businessplan. Van de kosten voor deze uitwerking wordt 90% vergoed. De 
Stichting Zero Emissie Busvervoer ontvangt vanuit Europa een subsidie voor 3 jaar. 
 
 

‘Verleng concessie voor elektrische bus’  
ovmagazine.nl  OV-Magazine 15-07-2015 
Voor de aanschaf van dure uitstootloze bussen kunnen de concessies worden verlengd naar 
12 tot 15 jaar, schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld aan de Kamer. 
In het huidige tempo is in 2025 ongeveer 35 procent van alle Nederlandse ov-bussen 
uitstootvrij, meldt Mansveld aan de Tweede Kamer. Het doel van de overheid is echter dat 
het hele ov-bussenpark in 2025 zero emissie is. Dat is in 2012 afgesproken in de Green Deal 
Zero Emissie Openbaar Busvervoer, ondertekend door de ministeries IenM en EZ, de 
Stichting Zero Emissie Busvervoer en decentrale overheden. Een knelpunt is nog dat 
concessies niet langer dan 8 tot 10 jaar duren; te kort om de hogere kosten van elektrische 
bussen terug te verdienen. Na overleg met het directoraat-generaal Mobiliteit en Transport 
van de Europese Commissie is volgens Mansveld duidelijk geworden dat de 
concessietermijn kan worden opgerekt naar 12 tot 15 jaar. Dat mag echter alleen bij 
investeringen in innovatieve infrastructuur. Daarover moet de aanbestedende overheid dan 
duidelijkheid verschaffen bij de uitvraag van de concessie. 
De bedoeling van de transitie naar zero-emissie-bussen is dat de Total Cost of Ownership 
concurrerend wordt met die van conventionele dieselbussen. Daartoe investeren overheden 
en bedrijfsleven nu in pilots en opschaalprogramma’s. Een gezamenlijke aanpak is een 
belangrijke voorwaarde, staat in de evaluatie van het innovatieprogramma Pilotpojecten 
openbaar vervoer per bus van het ministerie van IenM in de periode 2008-2014. 
In het kader van het SER Energieakkoord werkt het Rijk nu samen met lokale overheden, ov-
autoriteiten, ov-bedrijven en de industrie aan een nieuwe serie projecten. Voor het einde van 
het jaar laat Mansveld weten hoe invulling wordt gegeven aan de motie Van Veldhoven uit 
oktober 2014. In die motie vraagt de Kamer om een uitrol- en investeringsagenda voor de 
transitie naar zero-emissie-busvervoer in 2026. Onderdeel daarvan is de mogelijke instelling 
van een investeringsfonds. 
 
 

Clean City Alliance Contact Point  cleancityalliance   Phone: +31 499 365 915 
Clean City Alliance staat open voor alle stakeholders van emissievrij openbaar vervoer en 
opportunity charging Lokale, regionale en nationale overheidsinstellingen, 
technologieleveranciers, busfabrikanten en kenniscentra worden gestimuleerd om een 
lidmaatschapsaanvraag te doen. 
 
 

INZETBAARHEID VAN ZERO EMISSIE BUSSEN IN NEDERLAND 
TNO nieuws/2015/4/inzetbaarheid-van-zero-emissie-bussen  15 april 2015  Ing. Robin Vermeulen 

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzocht TNO de inzetbaarheid van een 
aantal innovatieve busconcepten in de Nederlandse praktijk. Onder de busconcepten waren 
batterij elektrische bussen en verschillende hybride bussen, waaronder een plug-in hybride 
en een brandstofcel hybride bus. 
In 2012 ondertekende de Minister van Infrastructuur en Milieu de Green Deal Zero Emissie 
Busvervoer, met als ultieme doel een volledig emissievrije bussenvloot in 2025. Dat betekent 
een ambitie om in 2025 alle OV-bussen te hebben voorzien van elektrische aandrijving, 
waaronder batterij-elektrisch en waterstofelektrisch. 
 

METINGEN 
Elektrische bussen kennen momenteel een beperktere inzetbaarheid dan conventionele 
bussen met een dieselverbrandingsmotor. De inzet van elektrische bussen in de aanloop 

http://www.ovmagazine.nl/2015/07/verleng-concessie-voor-elektrische-bus-2057/
http://www.ovmagazine.nl/auteur/redactie/
http://www.zero-emissiebusvervoer.nl/index.php/greendeal
http://www.zero-emissiebusvervoer.nl/index.php/greendeal
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/07/02/rapport-vernieuwing-openbaar-vervoer-per-bus.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/07/02/rapport-vernieuwing-openbaar-vervoer-per-bus.html
http://www.energieakkoordser.nl/
http://cleancityalliance.nl/projecten/?lang=nl
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2015/4/inzetbaarheid-van-zero-emissie-bussen-in-nederland/
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naar 2025 heeft daarom een grote impact op bijvoorbeeld het dienstrooster en de total cost 
of ownership (TCO) van de bussenvloot.  
Voor goede keuzes omtrent de in te zetten bussen is gedegen objectieve informatie over de 
inzetbaarheid van innovatieve busconcepten onmisbaar. Daarom heeft TNO in opdracht van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het project ‘Zero Emissie Bussen’ metingen 
uitgevoerd aan vier typen innovatieve bussen. Het gaat om bussen met een hybride 
aandrijving met en zonder plug-in faciliteit, volledig elektrische bussen en een bus op 
waterstof. 
TNO heeft eerst de parameters vastgesteld die de inzetbaarheid van zero emissie bussen 
bepalen. Daarna zijn van zes bussen deze parameters onder Nederlandse omstandigheden 
gemeten. Met deze informatie kan TNO uitspraak doen over de inzetbaarheid van de 
verschillende typen bussen in de Nederlandse praktijk. 
INZETBAARHEID 
De conclusie is dat per situatie bepaald zal moeten worden welk concept met bijbehorende 
specificaties het beste geschikt is. De meest bepalende specificaties van een concept die 
van invloed zijn op de inzetbaarheid zijn: energieopslag (elektrisch, waterstof), laadsnelheid, 
laadinfrastructuur, energieverbruik en passagierscapaciteit. 
In de praktijk hebben – naast de specificaties van een concept – de volgende variabelen de 
grootste impact op de inzetbaarheid waar rekening mee dient te worden gehouden. Dit zijn: 
klimaat, belading, type rit en rijstijl. 
 
De doorgemeten zero emissie bussen zijn nog niet voor elk soort inzet geschikt. Wel bestaat 
voor de komende jaren veel potentie voor een forse verbetering van de inzetbaarheid van 
zero emissie bussen. Er komen nieuwe technologie en concepten op de markt die elk 
nieuwe mogelijkheden bieden ten aanzien van Zero Emissie (ZE) busvervoer. Denk hierbij 
aan batterijtechnologie, snelladen en gelegenheidsladen. Om op grote schaal ZE busvervoer 
te implementeren is veel nieuwe kennis nodig omtrent de nieuwe innovatieve systemen die 
op de markt beschikbaar komen. 
 
 

Aanbestedingscafe  
aanbestedingscafe 
Tientallen miljoenen voor aanbestedingen duurzaam OV Nancy van Bemmel 
De overheid is gefocust op duurzaam aanbesteden bij openbaar vervoer (OV). Projecten met 
bussen die elektrisch rijden schieten als paddenstoelen uit de grond. De overheid heeft als 
doel om publieke bussen in 2025 volledig emissievrij te laten rijden; dus op elektriciteit. Er 
zijn tientallen miljoenen aan subsidies beschikbaar gesteld. 
De weg naar emissievrij OV is echter nog lang, zo schrijft OVpro.nl. De inzet van zero 
emissie mag namelijk niet ten koste gaan van de inzet van buslijnen. Daarnaast wil de 
overheid ook niet méér voor het openbaar vervoer betalen dan nu het geval is. Ook de 
reiziger is hier niet toe bereid. Als het duurder wordt, gaat de reiziger voortaan met de auto 
en dan is alle milieuwinst teniet gedaan. 
In tien jaar 100% emissievrij 
Een bieding van Veolia, om busvervoer in Breda volledig elektrisch te maken, ging niet door 
vanwege een rekenfout in de beoordeling van de offertes. Ruud van Heugten van de 
provincie Noord-Brabant stelt in een gesprek met OVpro.nl: “Het busvervoer moet in de 
volgende aanbesteding in Brabant, dus over een kleine tien jaar, honderd procent emissievrij 
zijn. Dat was nu nog een brug te ver”. Van Heugten adviseert de overige overheden om 
vooraf met de OV-branche in gesprek te gaan, om zo te kijken wat er haalbaar is binnen de 
gestelde kaders. 
Veel voor weinig 
De hele sector en de overheid is het er wel mee eens dat het openbaarvervoer op lange 
termijn volledig emissieloos moet zijn. De vraag is in welk tempo dat haalbaar is. 
Aanbestedingen in het OV betekenen vooralsnog dat er zoveel mogelijk vervoer tegen een 
zo laag mogelijk bedrag gerealiseerd moet worden. 

http://www.aanbestedingscafe.nl/tientallen-miljoenen-voor-aanbestedingen-duurzaam-ov/
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Mercedes-Benz zet in op Euro VI en extra 
capaciteit bij stadsbussen 
01-05-2015 ovpro bus mercedes-benz euro-vi 

Een tram op wielen. Dat is de beste omschrijving van 
een BRT (Bus Rapid Transit). Het systeem 
combineert de capaciteit van een tram met de 
infrastructuur voor een gewone bus. Volgens de UITP 
heeft een dergelijk OV-systeem de toekomst. Daimler Buses presenteert op het UITP-
Congres in juni de grootste Mercedes-Benz-bus ooit gemaakt: de Capacity L. Bij de Daimler 
Buses Preview in Mannheim werd ook duidelijk dat volgens Daimler Buses de komende 
jaren diesel en aardgas nog de toekomst hebben. 
 
BRT-systemen 
“De Capacity L is de ideale bus voor BRT-systemen”, vertelt Sandra Idzenga van EvoBus. 
“Wereldwijd worden dergelijke systemen al volop gebruikt in wereldsteden als Rio de 
Janeiro, Johannesburg, Strasbourg en Istanbul.” 
Een BRT wordt in het buitenland vaak ingezet als tramlijn. Dus over een vaste eigen 
busbaan. Maar heeft als voordeel dat er geen dure investeringen in infrastructuur nodig zijn, 
behalve regulier asfalt en bushaltes. Maar ook in Nederland is de Capacity L erg geschikt om 
in te zetten, vertelt Idzenga. 
Concessie 
“Bijvoorbeeld de concessie Amstelland-Meerlanden, Almere of Zuid-Oost Brabant. Het 
voertuig komt goed uit de verf in BRT-achtige concepten. Vanwege het uitgedachte concept 
is er geen speciale infrastructuur voor nodig. Het rijgedrag is vergelijkbaar met een 18m 
gelede Mercedes-Benz Citaro.” 
Want het vervoer van de toekomst is efficiënt, flexibel en milieuvriendelijk. Bussen spelen 
hierin een belangrijk rol, verwacht ook Alain Flausch van de UITP. Hij was een van de 
sprekers tijdens de bijeenkomst van Daimler over wat de fabrikant laat zien tijdens het UITP-
congres in Milaan. 
Toekomst bussen 
“Ik verwacht een opleving van de bussen”, zegt Flausch. “Want vervoer is een lokale zaak. 
De bus is flexibel, goedkoop en schoon. Bovendien is er volop druk op de industrie om nog 
milieuvriendelijker te worden.” 
Want ook Daimler Buses verwacht een toekomst met elektrische bussen, zowel op accu’s en 
waterstof. Maar op dit moment is de techniek nog niet ver genoeg om dergelijke bussen 
volledig in te kunnen zetten in het openbaar vervoer. De problemen met actieradius en 
capaciteit zijn nog door niemand voldoende opgelost. Volgens Daimler Buses duurt het nog 
minimaal 5 jaar voordat Zero Emissie echt doorbreekt. 
Euro VI 
“De grootste concurrent van batterij-elektrisch of waterstof is de Euro VI-bus op diesel of 
gas”, zegt Gustav Tuschen, hoofd productontwikkeling bij Daimler Buses. “Voordat de ZE-
bussen in serieproductie gaan moet eerst de techniek beter worden. We concentreren ons 
nu op de ontwikkeling via diverse prototypen om zo de techniek te verbeteren. In 2017 zijn 
naar verwachting de eerste modellen inzetbaar. Maar in 2020 gaan de ZE-modellen pas echt 
in serieproductie.” 
Daarom introduceert Daimler Buses op het UITP-congres ook een nieuwe versie van de 
Citaro op CNG. Het nieuwe model heeft 20 procent lagere CO2-uitstoot vergeleken met de 
Euro VI-variant. Want we moeten nog wachten tot 2030 voordat 70% van de nieuwe 
verkochte bussen van Mercedes-Benz ook volledig emissie vrij zijn, verwacht Daimler Buses. 
Dus voorlopig heeft diesel nog lange tijd de toekomst. Vooral omdat Euro VI heel 
milieuvriendelijk is én goedkoop. 
Mobiliteit 
Een andere ontwikkeling die Daimler Buses in Milaan zal laten zien is dat zij niet alleen maar 
voertuigfabrikant is, maar ook een aanbieder van mobiliteit als een service. De reis-app 
Moovel zal daarom volgend jaar verder uitgebreid worden in Europa, kondigt Michael Kuhn 

De Capacity L heeft een lengte van 21 
meter, 5 deuren en een capaciteit van 
maar liefst 191 passagiers. En 
bovendien; zeer milieuvriendelijk. 
Wanneer de bus volledig is bezet, 
verbruikt het 0,5 liter diesel per 100 
kilometer per passagier. 

http://www.ovpro.nl/bus/2015/05/01/mercedes-benz-zet-in-op-euro-vi-en-extra-capaciteit-bij-stadsbussen/
http://www.evobus.nl/
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van Moovel aan. 
“We willen een diepe integratie met verschillende vormen van mobiliteit. Niet alleen maar 
reisinformatie, maar ook direct boeken.” Kuhn wil nog niet zeggen wanneer Moovel uitgerold 
wordt in Nederland. Maar bevestigt dat Amsterdam een logische eerste stap zou zijn in 
Nederland. Moovel biedt diensten als openbaar vervoer, taxi, huurauto (car2go) en bike-
sharing (fietsverhuur). 
Bus Depot Management 
Tijdens de presentatie in Mannheim werd ook nog de vervoerder in de stad Utrecht 
aangehaald als voorbeeld van Bus Depot Management. Daar rijdt Qbuzz met 138 Citaro’s. 
“Met Bus Depot Management ondersteunen wij de vervoerder in het onderhoud van de 
bussen”, licht Idzenga toe. “De technologische ontwikkelingen gaan erg hard. Je hebt goed 
opgeleid personeel nodig voor het onderhoud van het wagenpark. Dat kunnen wij leveren.” 
Bart Pals 
 
 

Londen krijgt grootste vloot elektrische bussen van Europa 
Gepubliceerd in OV pro op 31-07-2015 om 10:05 
http://www.ovpro.nl/bus/2015/07/31/grootste-vloot-elektrische-stadsbussen-van-europa-rijdt-in-londen/ 

Londen krijgt in één klap de grootste vloot elektrische stadsbussen van Europa. Vanaf 
augustus 2016 gaan op buslijnen 507 en 521 tussen Waterloo en Victoria 51 bussen rijden 
onder de vlag van Go-Ahead London, de vervoerder die namens overheidsdienst Transport 
for Londen het busvervoer in de Britse hoofdstad verzorgt. 

 
De bussen worden geleverd door de Chinese fabrikant BYD en het Britse Alexander Dennis 
Limited (ADL), die voor de deal ter waarde van 19 miljoen pond een samenwerking zijn 
aangegaan. De order maakt deel uit van het plan van Transport for London (TfL) om alle 
enkeldeksbussen in Londen emissievrij te hebben in 2020. In elke bus passen negentig 
passagiers. 
Emissievrij 
De voertuigen worden gebouwd op een BYD-chassis en aangedreven door een elektrische 
aandrijflijn van dezelfde fabrikant. ADL is verantwoordelijk voor de carrosserie en inrichting. 
Uitgangspunt is het ontwerp van de Enviro200-bus van ADL, een middelgrote bus die onder 
andere in gebruik is in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Australië, Hong Kong, Maleisië en 
Nieuw Zeeland. Ook op Schiermonnikoog rijden er een paar. 
Richard Harrington, Engineering Director van Go-Ahead Londen: “We zijn zeer verheugd 
deze order geplaatst te hebben en zijn ervan overtuigd dat BYD en ADL precies zullen 
leveren wat zij beloofd hebben: ’s werelds meest geavanceerde, emissievrije en volledige 
elektrische bussenvloot, die voldoet aan de strenge emissie-eisen die aan het openbaar 
vervoer in Londen worden gesteld.” 
Onderhoudsprogramma 
De deal omvat ook een reparatie- en onderhoudsprogramma voor de looptijd van het 
contract. Als aandrijving bevatten de bussen ijzer-fosfaatbatterijen van BYD. Volgens de 
Chinese busbouwer rijden wereldwijd al 3500 elektrische bussen van de fabrikant. “Onze 
diepgaande ervaring in zowel batterijtechnologie als in batterijmanagementsystemen en 
aandrijflijncomponenten is noodzakelijk om een ongeëvenaarde actieradius en 
betrouwbaarheid te garanderen”, aldus algemeen directeur Isbrand Ho van BYD Europe. De 
Londense bussen kunnen zo’n 250 kilometer afleggen op één lading. 
BYD staat voor Build Your Dreams en is groot geworden met de productie van oplaadbare 
batterijen. Het Europese kantoor van de Chinese fabrikant staat in Rotterdam. Onlangs 
kondigde het bedrijf aan in Europa uit te willen breiden. Ook moet er een fabriek in Groot-
Brittannië komen. Wereldwijd werken 190.000 mensen voor het bedrijf. ADL is fabrikant van 
bussen en touringcars en met name bekend in Groot-Brittanië. 
Routemaster 
Hoewel het in het geval van de Enviro200 om enkeldeks bussen gaat, is Londen natuurlijk 
met name bekend om de iconische rode dubbeldekkerbus, de Routemaster. In 2012 deed 

http://www.ovpro.nl/bus/2015/07/31/grootste-vloot-elektrische-stadsbussen-van-europa-rijdt-in-londen/
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een nieuw hybride model zijn intrede onder auspiciën van burgemeester Boris Johnson. 
Onlangs publiceerde de BBC nog een artikel waaruit bleek dat tachtig van de tweehonderd 
nieuwe bussen enkel op diesel rijden vanwege problemen met de batterijen. Alle 
tweehonderd zullen binnen de garantietermijn worden uitgerust met nieuwe batterijen. 
 
 

TNO: flinke verbetering van zero emissie bussen 
21-04-2015  ovpro.nl/bus 
De inzet van zero emissie bussen kan de komende jaren fors worden verbeterd. Voertuigen 
op waterstof of elektriciteit kunnen de komende tien jaar efficiënter worden gebruikt door 
onder andere verbetering van de batterijtechnologie en verkorting van de laadtijd. Dat zegt 
kennisinstituut TNO op basis van onderzoek naar diverse duurzame bussen die de 
afgelopen tijd in Nederland hebben gereden. De onderzoekers geven ook aan dat 
uitstootvrije bussen nog niet voor elke methode van inzet geschikt zijn, maar dat dat in de 
toekomst kan veranderen. 
 
Momenteel rijden er in Nederland diverse bussen op alternatieve aandrijftechnieken, 
bijvoorbeeld plug in hybride of waterstof. TNO bekeek een zestal van dergelijke bussen, 
analyseerde de resultaten en concludeerde dat op verschillende vlakken ruimte is voor een 
efficiencyslag. 
Onderzoek 
Het instituut voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Het onderzocht de voertuigen aan de hand van diverse criteria, onder andere 
energieverbruik, passagierscapaciteit en de tijd die nodig is om een accu op te laden of 
waterstof te tanken. Daarnaast werden onder meer rijstijl en weersomstandigheden 
meegenomen. 
”Praktijkomstandigheden zijn mede bepalend voor de vraag welk type bus in welke situatie 
geschikt is. Dat hierbij verder gekeken moet worden dan naar het simpelweg ‘vervangen’ van 
een conventionele bus door een zero emissie bus, komt duidelijk uit de resultaten naar 
voren”, aldus de onderzoekers in het rapport. 
Uitstootvrij 
”De eigenschappen van de bus in relatie tot de praktijkomstandigheden vragen 
aanpassingen, om op die manier zoveel mogelijk kilometers uitstootvrij te kunnen rijden en 
om tot een zo gunstig mogelijk kostenplaatje te komen. Het vereist een andere manier van 
denken.” 
TNO denkt daarbij aan het besparen van kosten door gebruik te maken van een kleinere 
batterij en die vaker op te laden. Daar moet dan wel de dienstregeling zonodig op worden 
aangepast. Een andere mogelijkheid is een gedeeltelijke trolley-oplossing, die wellicht 
goedkoper is dan andere manieren van opladen. 
Duurzaam 
De overheid ondertekende drie jaar geleden de Green Deal Zero Emissie Busvervoer. 
Daarin is het doel geformuleerd om in 2025 alle OV-bussen te hebben voorzien van 
duurzame aandrijving. Dit moet ervoor zorgen dat over tien jaar de uitstoot van schadelijke 
stoffen gereduceerd is tot nul. 
In het openbaar vervoer worden de laatste tijd ook al diverse stappen gezet om te 
verduurzamen. Zo rijden er op verschillende plekken bussen op waterstof of elektriciteit. Ook 
kondigde onlangs gemeente Amsterdam en de lokale vervoerder GVB aan dat het openbaar 
vervoer in 2025 volledig uitstootvrij moet rijden, waarbij niet alleen gekeken wordt naar 
bussen. 
Voertuigen 
Die voertuigen vormen echter wel een belangrijk onderdeel van de OV-vloot en de duurzame 
varianten hebben absoluut potentie, denkt het onderzoeksinstituut. Echter, voordat deze 
grootschalig kunnen worden ingezet is toekomstig onderzoek noodzakelijk, bijvoorbeeld over 
het gedrag van de voertuigen bij extreme kou of warmte. 
TNO noemt dan ook het stapsgewijs invoeren van zero emissie-bussen als optie, te 

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-33569460
http://www.ovpro.nl/bus/2015/04/21/tno-flinke-verbetering-van-zero-emissie-bussen/
http://www.ovpro.nl/bus/2015/04/17/amsterdamse-bussen-over-tien-jaar-volledig-uitstootvrij/
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2015/4/inzetbaarheid-van-zero-emissie-bussen-in-nederland/
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beginnen bij de situaties waarbij de uitstootvrije voertuigen al voldoen aan de inzetbehoefte. 
”Op deze manier kan ervaring worden opgedaan met het concept en kan het fungeren als 
een opstapje naar volledige zero emissie busvervoer.” 
Tom van Gurp 

 
 
Amsterdamse bussen over tien jaar volledig uitstootvrij 
Gepubliceerd op 17-04-2015 om 11:35  ovpro.nl Amsterdamse bussen 

Alle bussen in Amsterdam stoten in 2025 geen schadelijke stoffen meer uit. De volledige 
vloot moet namelijk binnen tien jaar door elektriciteit of waterstof aangedreven worden. Ook 
de ponten op het IJ moeten elektrisch gaan varen. Dat hebben vervoerder GVB en het 
plaatselijke gemeentebestuur afgesproken. 
Over twee jaar moeten er al veertig elektrische bussen rondrijden in de hoofdstad. Daarnaast 
moeten op diverse plekken zonnepanelen worden bevestigd, bijvoorbeeld op bushokjes. 
Waterstof 
Doordat volledig elektrisch of op waterstof wordt gereden, moet de luchtkwaliteit verbeteren 
in Amsterdam. Nu nog rijdt een groot deel van de vloot op diesel, dat diverse schadelijke 
stoffen uitstoot, bijvoorbeeld fijnstof. 
Ook andere gemeentes voeren soortgelijk beleid. Zo hebben Utrecht en Maastricht stappen 
gezet met elektrische bussen en rijdt in Arnhem de trolleybus al sinds jaar en dag op 
elektriciteit. 
 
 

Grote steden over op elektrisch OV   
OV 17/04/2015 verkeersnet.nl 

In 2025 moet al het openbaar vervoer in Amsterdam uitstootvrij zijn. In de komende drie jaar 
gaan de eerste uitstootvrije bussen rijden. Ook wordt gestart met een onderzoek naar hoe de 
veerponten zo schoon mogelijk kunnen varen. 
De elektriciteit gaat het bedrijf zelf opwekken met zonnepanelen op eigen gebouwen. Uit een 
eerste onderzoek blijkt dat het GVB over ruimte beschikt voor de aanleg van 2300 
zonnepanelen, waarmee in de energiebehoefte van 250 gezinnen kan worden voorzien. De 
gemeente gaat onderzoeken hoeveel zonnepanelen er op daken van metrostations kunnen 
worden geplaatst. 
Uitstootvrije bussen zullen de eerstkomende jaren elektrisch aangedreven worden. Later 
komen wellicht ook waterstofmotoren in beeld. 
Wereldwijd schakelen grote steden om naar elektrische vervoer. CROW-KpVV maakte een 
overzicht van de stand van zaken van steden die daarbij kiezen voor een lijnsgewijze 
aanpak. Dit is de eerste stap naar volledige transitie. 
Zo besloot men begin maart in Londen om vanaf september 2015 lijn 312 tussen Croyden en 
Norwood volledig zero emissie te exploiteren. Er rijden sinds eind 2014 twee e-bussen en er 
komen er zeven bij. Lijn 312 is met een kleine 5.000 reiziger per dag een relatief kleine lijn. 
Stockholm zet sinds half maart op lijn 73 tussen Ropsten en het centrum van de Zweedse 
hoofdstad acht bussen in die aan de eindpunten worden opgeladen met een pantograaf aan 
het begin en eind van de lijn. 
Hamburg is begonnen met de Innovations Route 109. Hier worden verschillende typen van 
elektrische voertuigen ingezet. Het vormt de opmaat voor het bereiken van zero emissie 
busvervoer in de hele stad in 2020. In wordt lijn 133 tussen Breslauer Plats en Zollstock 
volledig naar elektrische tractie omgebouwd. Er komen 12 elektrische bussen te rijden. De 
bussen worden daar ook via een pantograaf aan de eindpunten snel opgeladen. In 2016 
moet transformatie naar elektrische tractie klaar zijn. 
Helsinki schaft 12 elektrische bussen aan. Ze worden zeer snel onderweg bijgeladen. 
Nottingham tenslotte lijkt de eerste Europese stad te worden waar uitsluitend elektrische 
bussen rijden. Onlangs maakte de stad bekend dat aan de toch al omvangrijke vloot van 45 
e-bussen er nu 13 worden toegevoegd voor de grotere lijnen. 
Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzocht TNO de inzetbaarheid van een 

http://www.ovpro.nl/bus/2015/04/17/amsterdamse-bussen-over-tien-jaar-volledig-uitstootvrij/
http://nos.nl/artikel/2030340-openbaar-vervoer-amsterdam-wordt-duurzaam.html
http://www.verkeersnet.nl/category/ov/
http://www.verkeersnet.nl/15235/grote-steden-over-op-elektrisch-ov/
http://www.verkeersnet.nl/15235/grote-steden-over-op-elektrisch-ov/
http://www.verkeersnet.nl/15235/grote-steden-over-op-elektrisch-ov/
http://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid%3A2717e9c3-59ea-49dc-b69e-fbb2c00b7b77/
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aantal innovatieve busconcepten in de Nederlandse praktijk. Onder de busconcepten waren 
batterij elektrische bussen en verschillende hybride bussen, waaronder een plug-in hybride 
en een brandstofcel hybride bus. 
Elektrische bussen kennen momenteel een beperktere inzetbaarheid dan conventionele 
bussen met een dieselverbrandingsmotor. De inzet van elektrische bussen in de aanloop 
naar 2025 heeft daarom een grote impact op bijvoorbeeld het dienstrooster en de total cost 
of ownership van de bussenvloot, aldus TNO. 
De conclusie is dat per situatie bepaald zal moeten worden welk concept met bijbehorende 
specificaties het beste geschikt is. De meest bepalende specificaties van een concept die 
van invloed zijn op de inzetbaarheid zijn: energieopslag (elektrisch, waterstof), laadsnelheid, 
laadinfrastructuur, energieverbruik en passagierscapaciteit. 
In de praktijk hebben – naast de specificaties van een concept – klimaat, belading, type rit en 
rijstijl   de grootste impact op de inzetbaarheid. 
De doorgemeten zero emissie bussen zijn nog niet voor elk soort inzet geschikt. Wel bestaat 
voor de komende jaren veel potentie voor een forse verbetering van de inzetbaarheid van 
zero emissie bussen, zo verwacht TNO. Er komen nieuwe technologie en concepten op de 
markt die elk nieuwe mogelijkheden bieden ten aanzien van Zero Emissie busvervoer, zoals 
batterijtechnologie, snelladen en gelegenheidsladen. 
 
 

Test met elektrische stadsbus in Maastricht  
OV verkeersnet Maastricht 
In Maastricht rijdt bij wijze van proef op het traject van lijn 4 (Maastricht Vilapark naar azM) 
een volledig elektrisch aangedreven stadsbus. 
Maastricht is één van de eerste steden waarin een uitgebreid experiment in een normale 
dienstregeling met een volledig elektrisch aangedreven bus van twaalf meter lang wordt 
gedaan. 
Veolia heeft al eerder enkele dagen elektrische bussen van verschillende leveranciers in 
Maastricht getest. Nu gaat het om een langdurige test. Deze bus wordt gezien als voorloper 
op de definitieve invoering van zero emissie busvervoer in Limburg. 
De proef in Maastricht is in eerste instantie bedoeld om de inzet van elektrische bussen in de 
praktijk te testen. Gekeken wordt specifiek naar technische betrouwbaarheid en de totale 
kosten per kilometer. Ervaringen van chauffeurs, reizigers en monteurs worden 
meengenomen in de uiteindelijke beoordeling. 
De Stichting Zero Emissie Busvervoer, één van de trekkers van de pilot, streeft naar een 
omschakeling in 2025 van alle 5.100 diesel- en gasbussen in Nederland naar bussen met 
elektromotoren. Grootste knelpunt is het gebrek aan vertrouwen en bewijs dat het zero 
emissie materieel op den duur niet duurder is dan diesel bussen. 
Een elektrisch aangedreven bus is momenteel nog fors duurder dan een bus met 
dieselmotor: 400.000 tegen 250.000 euro. 
Deelnemers aan dit project zijn verder de Provincie Limburg, de gemeente Maastricht, 
vervoerder Veolia Transport Limburg. 
 
 
Milieudefensie 
Standaard reactie inspraak aanbesteding bussen provincie Utrecht 
2 december 2014 voorbeeld-inspraakreactie-gezonde-lucht-voor-utrecht 
 
Aan de leden van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, 
 

Graag wil ik hierbij een inspraak-reactie geven op het ontwerp-programma van eisen voor de 
Europese aanbesteding openbaar vervoer concessie Provincie Utrecht 2016, zoals 
vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 28 oktober 2014. 
  

De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor schone bussen en gezonde lucht 
In het ontwerp-programma legt de provincie de eisen neer rondom de aanbesteding van alle 

http://www.verkeersnet.nl/category/ov/
http://www.verkeersnet.nl/14890/test-met-elektrische-stadsbus-in-maastricht/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HCm7UxTcxhMJ:https://milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/voorbeeld-inspraakreactie-gezonde-lucht-voor-utrecht+&cd=7&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=safari
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streekbussen in de provincie Utrecht vanaf het jaar 2016. Het baart mij ernstig zorgen dat de 
provincie in deze eisen veel te weinig aandacht besteedt aan de effecten van de bussen op 
de luchtkwaliteit in de provincie. De gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in 
Nederland zijn aanzienlijk en ook in de provincie Utrecht wordt op veel plekken de 
luchtkwaliteitsnormen overschreden. Jaarlijks worden vele duizenden mensen ziek of 
overlijden ten gevolge van luchtvervuiling. Een pakket maatregelen waardoor de lucht 
gezonder wordt is daarom hard nodig. Daarin moet de overheid het voortouw nemen én het 
goede voorbeeld geven. Hier ligt een grote kans voor de provincie. U kunt bij de 
aanbesteding kiezen voor veel schonere bussen, minder luchtvervuiling en daardoor een 
gezondere bevolking. Die kans laat de provincie in het huidige ontwerp liggen. 
  

De provincie Utrecht laat bussen rijden die de gemeente Utrecht niet meer toestaat 
De provincie kiest er in haar aanbestedingseisen voor om bussen die voldoen aan de 
zogenaamde EEV norm en maximaal 12 jaar oud zijn toe te staan in het wagenpark. 
Inmiddels zijn er echter veel schonere bussen op de markt, die voldoen aan de Euro VI 
norm. Bussen die voldoen aan die Euro VI norm stoten 5 keer minder stikstofoxiden en 2 
keer minder fijnstof uit dan de bussen die de provincie wil aanbesteden. Een enorm verschil 
dus. Vaak wordt gezegd dat bussen alleen op papier aan dat deze normen voldoen, maar bij 
Euro VI is dat niet het geval: ook in de praktijk zijn deze bussen vele malen schoner. De 
EVV, waar de provincie naar streeft, valt juist tegen in de praktijk. Dat maakt het verschil dus 
alleen maar groter. 
De gemeente Utrecht heeft bij haar recente aanbesteding van bussen vanaf januari 2015 wél 
geëist dat alle bussen voldoen aan de Euro VI classificering. De gemeente Den Haag heeft 
er al jaren geleden voor gekozen om haar bussen te laten rijden op gas en er zijn tal van 
experimenten met volledig emissievrij vervoer. De provincie Utrecht loopt met haar nieuwe 
aanbestedingsvoorstel dus ver achter. 
  

De provincie moet haar eisen voor aanbesteding wijzigen en toewerken naar 
emissievrij openbaar vervoer 
De provincie geeft in haar ontwerpdocument aan dat zij wil komen tot 'een verdere 
verduurzaming van het OV'. Dat wordt in de nu voorliggende ontwerp-eisen niet 
waargemaakt. Bij deze vraag ik u om mijn gezondheid prioriteit te geven en te kiezen voor 
bussen die allemaal tenminste aan de Euro VI norm voldoen. Daarna is het zaak zo spoedig 
mogelijk in te zetten op emissievrij busvervoer. De transitie naar emissievrije bussen 
(elektriciteit of waterstof) is iets waar nu al naar gekeken moet worden. Ook daar hoop ik dat 
u uw verantwoordelijkheid neemt. 
 

Hoogachtend,  
X 
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