2.1.5

Routegebonden Werknemersvervoer Den Haag Werkt

Het werknemersvervoer van Den Haag Werkt is het dagelijks vervoer van ongeveer 70 medewerkers.
Praktisch alle medewerkers wonen in Den Haag. Ten tijde van de publicatie van deze aanbesteding is
ca. 5% woonachtig in een randgemeente (Rijswijk, Delft en Wateringen).
De medewerkers van Den Haag Werkt worden vervoerd van woonadres naar werklocatie en retour op
-avonds en een tussentijd). De medewerkers worden bij het
woonadres opgehaald en afgezet op de locaties van Den Haag werkt. Daarnaast kan het voorkomen dat
een medewerker wordt geplaatst bij een externe werkgever.
Samengevat:

Gemiddeld aantal deelnemers, ritten en km's / per (school) jaar
Doelgroep
Wmo
Wmo-dagbesteding
Leerlingen
Jeugdwet
Wsw-werknemers

2.1.6

Soort
Vraag afh.
Route geb.
Route geb.
Route geb.
Route geb.

Deelnemers

Ritten

Directe km's

Circa #
8500
195
985
290
70

Circa #
670450
45000
217065
60125
7280

Circa #
4,5
4
7,5
10
> 10

De dienstverlening

De dienstverlening bestaat uit twee delen:
Het gaat om vervoer van groepen geïndiceerde reizigers met verschillende kenmerken. Dit betekent
dat de centrale regie bestaat uit het plannen en aansturen van vervoer dat vraagafhankelijk is (Wmogeïndiceerden (sociaal recreatief vervoer: Collectief Aanvullend Vervoer (CAV)) en vervoer dat
routegebonden met een vaste structuur is (Wmo-dagbesteding, Leerlingenvervoer, Jeugdwetvervoer
en werknemersvervoer Den Haag Werkt (SW-indicatie of indicatie Beschut Werken).
.
Het uitvoeren van bovengenoemd vervoer.
De beide delen dragen in samenhang bij aan het zo succesvol en efficiënt mogelijk invullen van de
opdracht en worden door de markt als geheel geleverd. De dienstverlening wordt dan ook als een
perceel in de markt gezet en aan een partij in opdracht gegeven.
Deze aanbesteding leidt tot een opdracht met een verwachtte ingangsdatum 1 augustus 2022 voor de
duur van zes jaar met twee optiejaren.
Aansluitend op de wens te harmoniseren is ook de afspraak om in het kader van duurzaamheid te
komen tot Zero emissie. Op 22 mei 2018 is het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer
getekend. Hierin is afgesproken te komen tot Zero Emissie of emissievrij vervoer. Door nadere
specificering door de gemeente Den Haag houdt dit in dat een ZE- voertuig batterij-elektrisch
aangedreven wordt. Onder dit bestuursakkoord valt het vervoer dat de gemeente inkoopt voor mensen
die vanwege een beperking van spraak, zicht, gehoor, beweging of begrip tijdelijk of chronisch te
maken hebben met beperkingen in hun mobiliteit en daardoor niet zelfstandig kunnen reizen.
In 2020 en 2021 heeft vooral het sociaal recreatieve doelgroepenvervoer te maken gehad met enorme
volumedalingen ten gevolge van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen. We hopen
hier in de toekomst gevrijwaard van te zijn. Het laat zich lastig voorspellen hoe het vervoer zich zal

Aanbestedingsleidraad Harmonisatie Doelgroepenvervoer
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Nr.

Categorie

Betreft

Vraag
hoofdaannemers al zijn onderaannemers -ook indien er
geen beroep wordt gedaan op de technische of
beroepsbekwaamheid van de onderaannemer- vooraf
bekend dient te maken aan de aanbestedende dienst en dat
een onderaannemers slechts als onderaannemer voor 1
hoofdaannemer kan optreden?

Antwoord
Alle overige onderaannemers hoeft u niet in uw
inschrijving al te vermelden. Maar u dient wel
vooraf goedkeuring voor hun inzet te vragen. De
gemeente kan bij hen een Bibob-toets afnemen.
Daar gaat enige tijd overheen daarom dient u
deze onderaannemers ruim voorafgaand aan
eventuele inzet bij de gemeente aan te melden.
Onderaannemers die onverhoopt niet door de
Bibob-toets komen kunt u niet inzetten. De
aanbestedende dienst adviseert in dit verband
om in eventuele overeen te komen
afspraken/overeenkomsten met mogelijke
onderaannemers een ontbindende voorwaarde
op te nemen.

13

14

Uitvoering

Uitvoering

Aanbestedingsleidraad blz.
10 / 2.1.6 de
dienstverlening

Aanbestedingsleidraad blz.
9 / 2.1.6 de dienstverlening

U geeft aan dat de gemeente Den Haag het recht heeft om
bovenop de in de aanbestedingsstukken vermelde aantallen
en daarmee corresponderende prijs maximaal 20% van die
hoeveelheid extra mag afnemen. Dit staat echter niet in lijn
met programma van eisen blz. 21 artikel 4.5. Hier wordt
aangegeven dat bij een daling of stijging kleiner dan 20% al
een procentuele tariefsaanpassing plaats zal vinden. Kunt u
verduidelijken welke bepaling juist is?
U geeft aan dat u een nadere specificering geeft op het te
hanteren ZE-voertuig beleid, waardoor alleen batterijelektrische voertuigen zijn toegestaan binnen de opdracht.

Nota van inlichtingen 1, Europese Aanbesteding Harmonisatie Doelgroepenvervoer 19.285-OCW

Een onderaannemer is geen inschrijver op wie de
voorwaarde in paragraaf 4.3.4 van de
Aanbestedingsleidraad ziet. Onderaannemers
mogen zodoende in beide boven beschreven
situaties worden ingezet door meerdere
Hoofdaannemers/Inschrijvers.
Beide zijn juist.
2.1.6 de Leidraad ziet op een procentuele
verhoging van de begroting van de totale
opdrachtwaarde.
PvE 4.5 ziet toe op een jaarlijkse procentuele
afwijking van een doelgroep.
U mag hieruit opmaken dat het inzetten van een
FCEV
(waterstof) voertuig binnen de opdracht niet is
toegestaan.
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Nr.

15

16

Categorie

Uitvoering

Uitvoering

Betreft

Combineren
vervoersstromen

Data WMO dagbesteding

Vraag
Mogen wij hieruit opmaken dat het inzetten van een FCEV
(waterstof) voertuig binnen de opdracht niet is toegestaan?
De titel van de aanbesteding is Harmonisatie
Doelgroepenvervoer. Binnen het doelgroepenvervoer
worden een 5 tal vervoersstromingen omschreven. Wij
komen geen beperkingen voor wat betreft het combineren
van de vervoersstromen. Mogen inschrijvers ervanuit gaan
dat zijn bij de uitvoering van het vervoer mogen zoeken
naar een maximale combinatiegraad tussen deze 5
vervoersstromen of verwacht u van inschrijvers dat zij de 5
stromen separaat van elkaar uitvoeren?
In de data missen wij de unieke deelnemersnummers, de
letters behorende bij de postcodes en een overzicht van
welke dagbestedingslocaties door welk deelnemersnummer
aangedaan dient te worden. Om een gedegen planning te
kunnen maken en kostprijs te kunnen calculeren is deze
informatie van belang. De huidige vervoerder beschikt wel
over deze data waardoor er geen gelijk speelveld meer is
tussen de huidige vervoerder en potentiële inschrijvers. Wij
verzoeken u deze ongelijkheid op te heffen en alle
inschrijvers te voorzien van de gevraagde aanvullingen op
de data.
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Antwoord

In aanvang betreft het 4 separate
vervoersstomen (Wmo vraagafhankelijk en Wmo
routegebonden mogen al gecombineerd. Wel
dient rekening gehouden te worden met
maatwerkafspraken voor het
dagbestedingsvervoer).
Het verder combineren van geïndiceerde
reizigers van/met andere vervoerssystemen is
situationeel toegestaan na overleg met de
Opdrachtgever.
Het is bijna per definitie onmogelijk om alle
informatie en voor- en nadelen van een zittende
partij teniet te doen in een
aanbestedingsprocedure. En niet elke (relatieve)
kennisvoorsprong levert een schending van het
gelijkheidsbeginsel op of leidt tot schending van
level playing field.
Met het op 18 augustus 2021 verstrekken van de
tweede dataset, de daarbij behorende
toelichting, het weergeven van de unieke
deelnemersnummers en de reisafstand is en zo
goed mogelijk en voldoende gelijk speelveld
gecreëerd.
Het is in het in het licht van de AVG niet
toegestaan om de letters te publiceren in
verband met de herleidbaarheid naar individuele
personen.
Met het vermelden van de deelnemersnummers
en de reisafstand per deelnemer is voldoende
tegemoetgekomen aan de relatieve
kennisvoorsprong van de huidige opdrachtnemer
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Nr.

36

37

Categorie

Betreft

Inhoud

Aanbestedingsleidraad par
2.1.6

Inhoud

Aanbestedingsleidraad par
2.1.6

38

Inhoud

Aanbestedingsleidraad par
2.1.5

39

Inhoud

PVE Par 9.3.2.

40

Inhoud

PVE Par 9.2.5.

41

Inhoud

PVE Par 8.3.3.

Vraag
volume kunt afnemen en is dat wel uw bedoeling? Geldt die
max 20% extra per de aangeven 5 doelgroepen of op totaal
niveau?

Par 2.1.6. het volume van 85% dat u aangeeft t.o.v. van pre
corona is dat ook het volume dat in de tabel in par 2.1.5. en
bijlage 2.2. weergegeven wordt. Anders gezegd: zijn de
aangegeven volumes voor alle 5 de doelgroepen dus 85%
van een “normaal” jaar?
Par 2.1.6. betekent de eis dat voertuigen ZE voertuig
batterij-elektrisch aangedreven moeten zijn dat u waterstof
voertuigen niet toestaat?
Par 2.1.5. zijn de in de tabel weergegeven ritten
persoonsritten? (bv een leerling die op een maandag heen
en terug naar school wordt gebracht vertegenwoordigt dan
2 ritten)
Par 9.3.2. Een afmelding voor de opvolgende dag die na
17:00 is doorgekregen hoeft de vervoerder niet uit de
facturatie te halen?
Par 9.2.5 Wat is de procedure bij het tijdig en tijdelijk
afmelden van werknemers bv wegens ziekte. Wanneer
moet deze melding verwerkt worden en wat zijn de
gevolgen voor de facturatie?
Par 8.3.3. Een afmelding voor de opvolgende dag die na
17:00 is doorgekregen hoeft de vervoerder niet uit de
facturatie te halen?
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Antwoord
De genoemde 85% is het percentage van het
Wmo vraagafhankelijke vervoer van voor de
crisis, die moet nu dus worden gelezen als 100%.
Zie overzicht bij 2.1.5.
Aangegeven is dat deze percentages zijn bedoeld
ter indicatie en niet leidend zijn. De 85% is een
aanname op basis van eigen conclusie en
gehouden marktconsultaties.
Nee enkel het Vraagafhankelijk vervoer is 85%
van het vervoer van voor corona. De overige
vervoersstromen zijn een indicatie van de
daadwerkelijk gereden ritten (representatieve
periode).
Ja, dit is juist. Zie tevens antwoord op vraag 14
Het betreffen enkele ritten (geen retour).

Dat klopt, dit geldt echter enkel voor de ritten die
in de ochtend plaatsvinden. De in de middag
geplande ritten mogen niet worden gefactureerd.
Zie 9.3.2.

Zie antwoord bij vraag 39
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Nr.

Categorie

Betreft

125

Inhoud

2.3 Persoonsgebonden
hulpmiddelen

126

127

Contract

Inhoud

Vraag
reizigers meerdere hulpmiddelen meenemen? Bijvoorbeeld
EN een rolla Mogen tor EN een Scootmobiel of een
Scootmobiel EN een duwrolstoel?
U beschrijft hier dat de wachtkamerovereenkomst wordt
afgesloten voor een periode van 1 jaar en 8 maanden terwijl
de looptijd van de overeenkomst 6 jaar bedraagt. Dit brengt
voor de gemeente een groot risico met zich mee. Er is
immers geen vangnet meer indien er zich een situatie
voordoet waarbij de overeenkomst wordt ontbonden of de
winnende inschrijver niet meer aan haar verplichtingen kan
voldoen. Wij raden u aan hier opnieuw over na te denken.

2.4
Wachtkamerovereenkomst

2.1.6 De Dienstverlening

U verwijst hier naar het bestuursakkoord ZE
Doelgroepenvervoer. Op de website van de gemeente
troffen wij het document met kenmerk BSD/2018.192 aan.
Daarin staat het volgende geciteerd: Zero Emissie of
emissievrij geeft aan dat een voertuig geen vervuilende
uitstoot bij de uitlaat heeft. Dit is dus gerekend van
energieopslag in het voertuig tot en met de aandrijving
(Tank-to-Wheel geheten). In de praktijk houdt dit in dat een
ZE voertuig dan wel batterij-elektrisch dan wel waterstof
elektrisch aangedreven wordt. Kunt u toelichten waarom de
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Antwoord
Ja dat klopt reizigers mogen meerdere
hulpmiddelen meenemen.
Bij nader inzien en lezing van enkele nota vragen
over de (looptijd van de)
wachtkamerovereenkomst wordt deze in looptijd
verlengd van één jaar en acht maanden naar
twee jaar en acht maanden.
In feite gaan acht maanden van de
oorspronkelijke looptijd ‘verloren’ aan de
implementatieperiode zonder dat er feitelijk
vervoer in de uitvoeringsfase heeft
plaatsgevonden. Een jaar voor monitoring van de
uitvoering van het feitelijke vervoer volgens de
eisen is inderdaad aan de korte kant. In verband
daarmee wordt de looptijd verlengd tot twee jaar
en acht maanden.
Los daarvan bepaalt de
Wachtkamerovereenkomst in artikel 2.1 dat
partijen kunnen afspreken dat de
Wachtkamerovereenkomst wordt verlengd met
een door hen nader overeen te komen periode.
Het klopt dat de gemeente de inzet van waterstof
uitsluit voor zero emissie-vervoer. Dit is
vastgelegd in het vorig jaar geactualiseerde
Actieplan MVI.
Belangrijkste reden hiervoor is dat momenteel
onvoldoende groene waterstof voorhanden is en
dit de komende jaren hoogstwaarschijnlijk ook
niet het geval zal zijn. Wanneer aan het eind van
dit decennium hopelijk meer groene waterstof
beschikbaar komt, dan zal deze met name nodig

32/97

Nr.

128

129

Categorie

Inhoud

Inhoud

Betreft

NVI 1

NVI 1

130

Inhoud

NVI 1

131

Contract

NVI 1

132

Inhoud

NVI 1

Vraag
gemeente van dit besluit afwijkt en de (toekomstige) inzet
van waterstof voor de gehele looptijd van de overeenkomst
elimineert met de gekozen gunningssystematiek?
Document Bijlage 2 PvE Harmonisatie DGV def Paragraaf 4.4
Begeleiding Een begeleider dient ook opgehaald te worden
en na de rit weer thuis afgezet te worden. Hierdoor dient de
begeleider langer ingehuurd te worden dan vergoed door
de opdrachtgever. Wij stellen daarom voor om de
vergoeding te verruimen naar 2x de routetijd. Gaat u
hiermee akkoord?
Document Bijlage 2 PvE Harmonisatie DGV def Paragraaf 4.5
Dervingsvergoeding vraagafhankelijk vervoer De
systematiek is voor ons niet helemaal helder, kunt u een
uitwerking geven van de vergoeding als het basisjaar fictief
3.000.000 kilometer is tegen een tarief van € 2,50. Als in
jaar 2: 1. + 15%, 2 + 25%, 3 -15% en 4 -25%. Kunt u
aangeven wat de vergoeding dan is in jaar 2 bij de vier
scenario's.
Document Bijlage 2 PvE Harmonisatie DGV def Paragraaf 4.7
Vergoeding in relatie tot duurzaamheid U geeft aan dat u
een boete oplegt op het directe kilometer tarief. Betekent
dat de opslagen en starttarieven niet beboet worden?
Document Bijlage 2 PvE Harmonisatie DGV def Paragraaf 4.7
Vergoeding in relatie tot duurzaamheid Legt u mogelijk een
boete op, of legt u altijd een boete op?
Document Bijlage 2 PvE Harmonisatie DGV def Paragraaf 4.7
Vergoeding in relatie tot duurzaamheid De door u vermelde
boete achten wij niet proportioneel. Haal je op enig
moment 98%, terwijl je 100% hebt aangeboden, krijg je
alsnog 40% of 70% boete. Wij nemen aan dat dit niet uw
bedoeling is. Wij stellen voor om dit te wijzigen in: De boete
wordt berekend over (100% -/- het gerealiseerde
percentage emissievrij) x het percentage hetgeen de korting
is op het directe kilometertarief..
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Antwoord
zijn voor verduurzaming van industriële
processen (bijv. Tata).
Voor begeleiders wordt een zitplaats
gereserveerd, zowel voor de heen als de
terugreis. Vergoeding is alleen voor de
daadwerkelijke begeleiding, dus als de jeugdige in
het voertuig zit. De vergoeding wordt daarom
niet verruimd.
Zie het antwoord op vraag 50.

Het starttarief inclusief de eventuele opslagen
wordt niet beboet, enkel de directe kilometers.
Ja wanneer een overtreding wordt geconstateerd
dan wordt er altijd een boete opgelegd.
De boete wordt enkel opgelegd over de ritten die
niet ZE worden gereden.
Zie tevens het antwoord bij vraag 48.
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Nr.

198

199

200

Categorie

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Betreft

PVE 5.6 Omrijtijden

Programma van Eisen 2.17

Programma van Eisen 2.17

Vraag
reiskilometers berekend worden op basis van de snelste
route over de weg?
U stelt dat de routeplanner ingesteld moet worden met de
standaardinstellingen. In de wetenschap dat Den Haag een
van de meest congestiegevoelige steden van Nederland is
waardoor de gemiddelde doorrijdsnelheid erg laag is, lijkt
het ons niet realistisch de directe reistijd te berekenen
zonder met de congestie in Den Haag rekening te houden.
Easytravel werkt met een set instellingen ten aanzien van
de gemiddelde snelheid per type weg. Wij verzoeken u de
instellingen in lijn te brengen met de daadwerkelijke
verkeerssituatie en deze tabel met instellingen te
publiceren.
"Waterstof is een zero emissie alternatief en het is niet
proportioneel enkel te sturen op 1 soort duurzame
oplossing. Door waterstof niet ook te belonen, wordt
feitelijk de verdere ontwikkeling van die techniek
verhinderd. Dat nu nog niet alle waterstof groen
geproduceerd wordt, kan ook geen reden zijn om waterstof
niet op dezelfde wijze te belonen. Inschrijver herinnert
eraan dat dat ook geldt voor elektriciteit. Daarbij eist u bij
stroom ook niet dat deze groen opgewekt wordt. Bovendien
zijn er op korte termijn diverse initiatieven (bijvoorbeeld in
Delft) om de waterstof te produceren uit windenergie die ‘s
nachts wordt opgewerkt met gebruikmaking van overtollige
elektriciteit die anders niet gebruikt wordt. Veel duurzamer
bestaat niet. Wij verwachten dat de opdrachtgever ook
Waterstof als Zero-Emissie zal aanmerken bij de
puntentoekenning. Kunt u dit bevestigen? Zo niet, waarom
niet?"
Net als in de leidraad schrijft de aanbestedende dienst
uitsluitend over batterij-elektrische voertuigen. Er wordt in
het PvE naar de criteria van Pianoo verwezen en in de
leidraad naar het Bestuursakkoord. In beide bronnen wordt

Nota van inlichtingen 1, Europese Aanbesteding Harmonisatie Doelgroepenvervoer 19.285-OCW

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 26. Wij zullen geen
tabel publiceren.

Nee, zie het antwoord op vraag 127.

Zie het antwoord op vraag 127
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Nr.

201

202

203

204

Categorie

Juridisch

Betreft

7.2.2 Eis ISO27001

Juridisch

7.1 Bedrag verzekering

Inhoud

PvE 7.3.4.2 / 8.3.4.2
Maximale reistijd

Inhoud

PvE 7.2.4 Digitale
toepassingen

Vraag
waterstof gelijk beoordeeld aan batterij-elektrisch. Dat is
waarop marktpartijen dus vertrouwen en plannen maken.
Toch lijkt de aanbestedende dienst bewust aan te sturen op
batterij-elektrisch en waterstof uit te sluiten voor de gehele
looptijd van de overeenkomst. Dit bevreemdt ons. Kunt u
dit toelichten of wordt waterstof per abuis niet genoemd?
U vraagt een ISO27001 certificaat. Deze eis hebben wij niet
eerder gezien. De eis is prima maar roept wel vragen op
over wat een gelijkwaardige certificering dan is. U wijdt er
woorden aan maar een systeem, een handboek en een
audit kan ‘vlot geregeld’ zijn. De specifieke eisen binnen
ISO27001 zijn bijzonder strikt, smart en streng (en
kostbaar). Kunt u bevestigen dat een vergelijkbaar
certificaat qua eisen, werkwijze en wijze van auditen,
minimaal gelijk moet zijn aan ISO27001, dus zonder enige
concessie?
U vraagt een beroeps- of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van
minimaal € 5.000.000, = excl. BTW per jaar en met een
dekking van minimaal € 2.500.000, = per gebeurtenis. Dat
laatste bedrag is niet gebruikelijk in de branche. Het TXKeur gaat uit van een dekking van € 1.000.000 per
aanspraak. De grens van minimaal € 2.500.000, = per
gebeurtenis is zeer hoog en bijzonder ongebruikelijk. Voor
alle potentiële inschrijvers zal het leiden tot extra kosten.
Vraag: bent u bereid het bedrag te verlagen naar €
1.000.000 per aanspraak, conform TX-Keur?
Hoeveel tijd wordt bedoeld met 1.30 uur? Is dat anderhalf
uur (één uur en dertig minuten) of één uur en achttien
minuten (1,30 uur)?
Hoe ziet de gemeente deze eis dat opdrachtgever de ouders
moet kunnen informeren via een app over (gewijzigde)
ophaal- en afzettijden of wordt hier de opdrachtnemer
bedoeld?
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Antwoord

Ja, dit zal door de gemeente worden getoetst.

De aanbestedende dienst acht de te verzekeren
bedragen in lijn met het volume - en de aard van
de dienstverlening en
aansprakelijkheidsbepalingen in de
Overeenkomst c.q. ARVODI-2018 en is derhalve
niet bereid om het verzekeringsbedrag per
gebeurtenis aan te passen.

Het betreft anderhalf uur, dus 1 uur en 30
minuten.
Ja, hier wordt opdrachtnemer bedoeld
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Nr.

405

406

Categorie

Betreft

Juridisch

Vraag naar aanleiding van
vraag 12 uit Nota van
Inlichtingen 1

Inhoud

Vraag naar aanleiding van
vragen 14 en 127 uit Nota
van Inlichtingen 1

Vraag
Er is een mededeling van de Europese Commissie
gepubliceerd die gaat over de bestrijding van collusie bij
overheidsopdrachten (18 maart 2021), o.a. p. 25. Van
belang daarbij is onder andere dat onderaannemers (ook
als er geen beroep op wordt gedaan) in een zo vroeg
mogelijk stadium bekend zijn bij de aanbestedende dienst.
Is het in dat kader niet verstandig inschrijvers die al
voornemens zijn onderaannemers in te zetten te
verplichten de aanbestedende dienst hierover al bij
inschrijving te informeren? Dat heeft ook voor de
inschrijver een voordeel. Onderaannemers die niet al bij
de inschrijving worden genoemd, worden mogelijk niet
geaccepteerd door de aanbestedende dienst. Door ze
vooraf te benoemen speelt dat niet (tenzij, bijvoorbeeld
Bibob problemen).
Onder meer in antwoord op vraag 14 geeft de Gemeente
aan dat waterstof niet is toegestaan als zero emissie
voortuig. Inschrijver maakt hiertegen uitdrukkelijk
bezwaar. Hiermee schrijft de Aanbestedende dienst toe
naar een bepaalde techniek zonder dat onderbouwd is dat
die techniek beter is dan een andere techniek. Om maar
een beeld te geven: deze week heeft een
waterstofvoertuig meer dan 1300 kilometer afgelegd. Daar
heeft een elektrisch batterij voertuig minimaal drie
laadbeurten voor nodig. Bij elektrische batterij voertuigen
worden daardoor meer voertuigen ingezet die ook
geproduceerd moeten worden, inclusief de daarbij
behorende batterijen. Daarbij vraagt u bij de EVvoertuigen niet eens om groene stroom, hetgeen kan
impliceren dat de batterij-elektrische voertuigen indirect
worden aangedreven op bruinkool.
Daarenboven gaat de gemeente in tegen het
klimaatakkoord van Parijs, landelijke beleid en zelfs tegen
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Antwoord
Voor zowel de inschrijver als de aanbestedende
dienst is het een voordeel als in een zo vroeg
mogelijk stadium (zo mogelijk bij inschrijving) de
eventueel in te zetten onderaannemers (op wie
géén beroep wordt gedaan voor het voldoen aan de
geschiktheidseisen) bekend zijn. Dat is echter
(aanbestedingsrechtelijk) niet verplicht (gesteld).
Het niet vroegtijdig kenbaar maken heeft als
mogelijk risico dat de aanbestedende dienst in een
later stadium onverhoopt alsnog geen goedkeuring
verleent voor inzet van de betreffende
onderaannemers. Voor de mogelijke consequentie
hiervan zie het antwoord op vraag 12 NvI-1.
De markt van elektrische voertuigen heeft zich de
afgelopen jaren snel ontwikkeld. Zo is de reikwijdte
van veel voertuigen sterk verbeterd, waardoor
batterij-elektrische voertuigen een goed alternatief
vormen voor andere typen voertuigen. De grotere
reikwijdte en de beschikbaarheid van meerdere
(snel)laadvoorzieningen binnen de gemeente,
maken in onze ogen een goede bedrijfsvoering
mogelijk voor het doelgroepenvervoer met batterijelektrische voertuigen.
De inzet op batterij-elektrisch is niet strijdig met het
eigen beleid. De gemeente heeft al meerdere jaren
ingezet op verduurzaming van het eigen wagenpark
en de transportdiensten die zij inkoopt. Recent
heeft de gemeente in samenwerking met onder
andere Rotterdam de Regionale Energie Strategie
(https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10
063355/1/RIS308458_Bijlage_1) opgesteld. Hierin
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Nr.

Categorie

Betreft

Vraag
haar eigen beleid waarin wordt verwezen naar het
klimaatakkoord van Parijs (Actieplan Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen Den Haag 2020 en het document
van de datum 21-04-2021 genaamd 0-Emissie zone
vermeld staat dat de i
waterstof of
elektrisch moeten rijden). Bovendien gaat het in tegen de
eigen subsidieregels (2016) van de gemeente Den Haag

Antwoord
staat te lezen
l
worden voor doelen waarvoor weinig andere
duurzame alternatieven zijn: inzet als grondstof en
brandstof voor de industrie en voor het zwaar
vervoer (vrachtwagens, binnen-, scheep- en
luchtvaart). Groene waterstof zal de komende
jaren nog slechts beperkt beschikbaar zijn.

Bovendien merkt Inschrijver op dat de Europese
regelgeving opdragen de emissie te reduceren (Richtlijn
2019/1161 inzake de bevordering van schone en
energiezuinige wegvoertuigen) maar uitdrukkelijk niet
voorschrijven hoe dat moet geschieden. Nederland
hanteert het beleid het Europese beleid over te nemen als
één-op-één harmonisatie (Zie bijvoorbeeld ook Aanwijzing
331 van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Nu gaat
Den Haag toch verder.
Met deze eis wordt het beleid van Nederland
onnavolgbaar. De huidige eis is ook niet proportioneel en
dient te worden aangepast. Wij verzoeken de gemeente
nogmaals dringend om ook waterstof voertuigen toe te
staan. In ieder geval dient de gemeente in de ogen van
inschrijver toe te staan inschrijvers gebruik te laten maken
van waterstof indien de waterstof van 100% groene
stroom is gemaakt. Kan de Gemeente in ieder geval met zo
een aanpassing instemmen? Indien u daartoe niet
overgaat, kunt u dan informatie delen waaruit blijkt dat de
elektrische batterijvoertuigen bij de onderhavige opdracht
beter/groener zijn dan waterstofvoertuigen met waterstof
van 100% groene stroom?
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Mededeling
Betreft: NOTA VAN INLICHTINGEN 3
Behorende bij: Aanbesteding: Harmonisatie Doelgroepenvervoer, Kenmerk: 19.285-OCW

Op dinsdag 23 november 2021 verschijn Nota van Inlichtingen 3.
Hierin wordt alleen het antwoord op vraag 406 uit Nota van Inlichtingen 2 verder toegelicht en uiteengezet.
Overeenkomstig de regelgeving wordt de Inschrijftermijn verlengd tot maandag 6 december 2021, vóór 12:00 uur.
Deze mededeling is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl
De Nota van Inlichtingen 3 wordt ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl
Uiterste inleverdatum inschrijving : 6 december 2021 vóór 12:00 uur
Inleveradres
: elektronisch via TenderNed
De overige aanpassingen met betrekking tot de planning treft u aan bij Nota van Inlichtingen 3.

