
Aan de leden van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, 

 

Graag willen ondertekenden namens alle fracties in de Gemeenteraad van Utrecht een 

inspraakreactie 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.  

 

In de gemeente Utrecht streven we ernaar om een zo groot mogelijke verbetering van 

luchtkwaliteit en gezondheid te bereiken. Dit uitgangspunt heeft groot draagvlak binnen de 

Utrechtse Gemeenteraad, en is bijvoorbeeld vastgelegd in het collegeakkoord van de 

coalitiepartijen. De gemeente staat hierin niet alleen. In samenwerking met medeoverheden, 

zoals het Rijk en de Provincie, werkt zij aan een gezondere lucht. Op uw website geeft u het 

belang van een gezondere lucht treffend weer. "Luchtverontreiniging kan leiden tot 

longfunctie vermindering, toename van luchtwegklachten, astma, hart‐ en vaatziekten en 

levensduurverkorting, in het bijzonder bij gevoelige groepen. Ook als voldaan wordt aan de 

wettelijke normen voor stikstofdioxide en fijn stof kunnen deze gezondheidseffecten 

optreden."  

 

Met de emissie-eisen die gesteld worden aan de bussen is er een kans om de luchtkwaliteit te 

verbeteren. Hierin hebben we een gedeeld belang. De bussen uit de ov-concessie van Bestuur 

Regio Utrecht (BRU), waarin de gemeente Utrecht zitting heeft, rijden ook door (de rest van) 

de provincie, de bussen uit de ov-concessie van de provincie rijden door de gemeente 

Utrecht. BRU heeft dan ook, met warme instemming van de Utrechtse delegatie, ingezet om 

voor de huidige stadsbussenconcessie Euro VI bussen te eisen die aan zware uitstootnormen 

moeten voldoen. Deze Europese emissie-vereisten zijn op dit moment verplicht voor nieuwe 

bussen. 

 

Hoewel in het Ontwerp Programma van Eisen staat weergegeven dat u strenge emissie-eisen 

hanteert, geeft u ook ruimte voor het toelaten van tweedehands bussen van maximaal twaalf 

jaar oud. Dit druist in tegen onze gezamenlijke missie om de luchtkwaliteit te verbeteren. In 

Utrecht nemen wij drastische maatregelen om een zo groot mogelijke verbetering van de 

luchtkwaliteit te bereiken en daarbij minimaal te voldoen aan de Europese grenswaarden. Een 

maatregel die er toe leidt dat de luchtkwaliteit verslechtert, zoals het toelaten van deze 

vervuilende tweedehands bussen, vinden wij dan ook wrang en niet uit te leggen aan de 

inwoners van Utrecht. We staan immers voor een gezamenlijke opgave ten aanzien van de 

luchtkwaliteit. De bussen uit de concessie van de provincie zullen ook rijden door de stad 

Utrecht, waar op dit moment al knelpunten zijn ten aanzien van de luchtkwaliteit. Uit recent 

onderzoek van TNO, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (in 

samenwerking met de gemeente Utrecht), blijkt dat de nieuwe Euro VI-bussen maar liefst 38 

procent minder NOx en 85 procent minder gezondheidsschadelijk fijnstof uitstoten dan de 

Euro-V-EEV stadsbussen die u toelaat in uw concessie. 

 

Namens alle fracties in de gemeenteraad van Utrecht vragen we u dan ook om in het 

Programma van Eisen alleen EURO VI bussen op te nemen en geen vervuilende tweedehands 

bussen toe te laten in de concessie.  

 

Wij vragen u deze kans op verduurzaming van het openbaar vervoer aan te grijpen en daarin 

de gezondheid van de inwoners van de provincie en de gemeente Utrecht voorop te stellen. 
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