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OV-concessie of Mobiliteitsconcessie?
Handvaten voor een weloverwogen keuze
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Openbaar vervoer- en mobiliteitsmarkt flink in beweging:

Reiziger wil meer keuzevrijheid
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Openbaar vervoer- en mobiliteitsmarkt flink in beweging:

Meer focus op snelle, frequente en verbindende lijnen
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Openbaar vervoer- en mobiliteitsmarkt flink in beweging:

Klassiek lijngebonden OV onder druk 
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• Eerste mobiliteitsconcessies gegund

• Maar ook gebieden waar bewust gekozen is voor ‘klassieke’ OV-concessie

• Overheden staan voor belangrijke beslissingen rond vormgeving mobiliteitsmarkt

• Afwegingskader voor weloverwogen keuze
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Mobiliteitsconcessie in opkomst, maar niet overal gezien als 
oplossing…



Afwegingskader met zes elementen

1 
Maatschappelijke 

doelen

2 
Complementariteit

3 
Marktwerking

4 
Aandeel in totaal

5 
Mate van specialisatie

6 
Kenmerken concessie
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1. Maatschappelijke doelen / overheidsrol

Maatschappelijke 
doelen

• Bereikbaarheid/congestievermindering
• Leefbaarheid / milieu
• Sociale doelen als maatschappelijke participatie en betaalbaarheid

Eigen initiatieven • Wat kunnen burgers zelf organiseren?
• Wat kunnen organisaties zelf aanbieden?

Overheidsrol • Wanneer is overheidsbemoeienis 
wenselijk / noodzakelijk?
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2. Complementariteit

Dragen andere mobiliteitsdiensten bij aan het netwerk? 8



Waarom ook al weer een concessie?

Exclusief recht nodig voor borgen samenhangend netwerk
9



Grenzen aan netwerkeffecten

Span of control kosten 
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3. Marktwerking

In hoeverre is toetreding van andere marktpartijen denkbaar? 11



4. Aandeel in totaal

Wat is het te verwachten aandeel mobiliteitsdiensten in de concessie?
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5. Mate van specialisatie

Vergen andere mobiliteitsdiensten specialistische kennis? 13



6. Kenmerken concessie

In hoeverre gedijen andere mobiliteitsdiensten binnen een concessie? 14



Kenmerken van concessies geven beperkingen

Relatief star en inflexibel Op overheid gericht Lange looptijd
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Zes elementen tezamen bepalen model

OV-concessie 
+ 

vrije markt voor 
mobiliteitsdiensten

OV-concessie
+ 

financiële bijdrage 
aan 

mobiliteitsdiensten

OV-concessie
+ 

aparte contracten 
voor 

mobiliteitsdiensten

Mobiliteitsconcessie
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Model 1 Model 2 Model 3 Model 4



Conclusies

• Contractuele vormgeving OV en mobiliteitsdiensten vloeit voort uit maatschappelijke doelstellingen  
en is maatwerk

• Meerwaarde bundeling hangt o.a. af van gebiedskenmerken, beleidsdoelstellingen, etc.

• Verschillende modellen denkbaar

• Afwegingskader biedt handvaten voor systematische afweging
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Afsluiting

• Vragen?

• Paper te downloaden op:  www.muconsult.nl
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