
In Amsterdam is alles anders...

Beheersing van investeringen in OV bij GVB

19 september 2017

GVB verbindt Amsterdam
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GVB als geïntegreerd vervoersbedrijf streeft naar 1 miljoen reizigers per dag, op 
een gezonde basis als partner van de Stad
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Vervoersvraag

Materieel 
behoefte

Strategische 
bezetting

Vervoersplan

DienstregelingBezettingBus, Metro, 
Trams, Veren

InzetOnderhoud Reisinformatie

(Rail)infraConcessie

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Het vervoersplan is leidend voor de operatie. Punctualiteit en service zijn 
parameters voor invulling van de vervoersvraag , naast kosten.

Beheer en 
toezicht 

Sociale 
veiligheid



Dagelijks bestuur Vervoerregio 
Amsterdam
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Vervoer 
systeem

De concessiestructuur in Amsterdam is complex, met scheiding van beheer van 
infra en materieel

Concessie:
• Tot 2024, voor bus, tram en metro
• Subsidie voor exploitatie en investeringen
• Materieel in eigendom van GVB Activa BV (de infra niet)

Doelstelling: subsidievermindering en reizigerswaardering

GVB – Vervoerregio Amsterdam

GVB Exploitatie BV



Aanwijzing 
beheerder

Dagelijks bestuur Vervoerregio 
Amsterdam
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Vervoer 
systeem

De concessiestructuur in Amsterdam is complex, met scheiding van beheer van 
infra en materieel

Gemeente Amsterdam – Vervoerregio Amsterdam

Convenanten BORI en MVP Metro:
• Basis voor subsidieverstrekking Infra
• Subsidies volgen investeringsagenda OV
• Infra is eigendom van gemeente 

Amsterdam 

Taken vanuit Wet Lokaalspoor overgedragen 
aan Gemeente Amsterdam
• Beheerder vervoer
• Verlenen vergunningen voor 

werkzaamheden

B&W Amsterdam

MeT
Eigenaar Infra

V & OR Financiën

College B&W 
overige gemeenten



Toegangsovereenkomst

Aanwijzing 
beheerder

6

Vervoer 
systeem

BORI 
Contract Infra

Wegbeheerder

De concessiestructuur in Amsterdam is complex, met scheiding van beheer van 
infra en materieel

Gemeente Amsterdam – GVB

BORI-contract: Beheer en onderhoud van Rail Infra 
• MeT opdrachtgever
• GVB Infra BV opdrachtnemer
• Criteria: kwaliteit infra binnen budget

Toegangsovereenkomst:
• MeT beheerder Infra
• Toestemming GVB voor gebruik 

Infra
• Materieel bij GVB met omklap

GVB Exploitatie BV B&W Amsterdam

MeT
Eigenaar Infra

V & OR Financiën

Aandeelhouder



Toegangsovereenkomst
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Aanwijzing 
beheerder

Vervoer 
systeem

Aandeelhouder

Wegbeheerder

De concessiestructuur in Amsterdam is complex, met scheiding van beheer van 
infra en materieel

Dagelijks bestuur Vervoerregio 
Amsterdam

GVB Exploitatie BV B&W Amsterdam

MeT
Eigenaar Infra

V & OR Financiën

College B&W 
overige gemeenten

BORI 
Contract Infra
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Als Amsterdam groeit, groeit GVB mee. Groei drijft in belangrijke mate onze 
investeringen

Groei inwoners
• 2007 – 2015: 11% 
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Als Amsterdam groeit, groeit GVB mee. Groei drijft in belangrijke mate onze 
investeringen

Groei bezoekers
• 2007 – 2015: 51% 
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Als Amsterdam groeit, groeit GVB mee. Groei drijft in belangrijke mate onze 
investeringen

Groei werkenden
• 2007 – 2015: 5% 
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Als Amsterdam groeit, groeit GVB mee. Groei drijft in belangrijke mate onze 
investeringen

Groei verplaatsingen
• 2017 – 2025: max 30% 
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Investeringen in systeemsprongen accommoderen groei, creëren de grootste 
veranderingen

Noord-zuidlijn Amstelveenlijn

Zuid-as dok Oost-westlijn
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De andere grote drijfveer voor investeringen is het voortdurend verbeteren van de 
reizigerskwaliteit

Investeren in:

Mensen

Middelen, o.a. informatievoorziening

Service concepten



• Budgettair buiten GVB (meestal Gem. Amsterdam)
• Projectrealisatie door eigenaar
• Overname gerealiseerd project door GVB

• Voorbeeld: Noord-Zuidlijn, Amstelveenlijn

• Investeringssubsidie
• Projectleiding per project belegd
• Besluitvorming per projectrol

• Voorbeeld: Bestellingen nieuw materieel

• Eigen budget
• Eigen projectverantwoordelijkheid
• Eigen besluitvorming

• Voorbeeld: IT-infra verbeteringen

14

Binnen de concessiestructuur bestaan in grote lijnen drie manieren om te 
investeren in groei en kwaliteit

Interne projecten

Gezamenlijke projecten

Systeemsprongen



• Stakeholders als 
projecteigenaar

• Eigen 
risicomanagement 
naast het project

• Stakeholders als 
projectdeelnemers

• Eigen 
risicomanagement in of 
naast het project

• Lage betrokkenheid van 
externe stakeholders

• Eigen 
risicomanagement in 
het project
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Hoe minder eigen grip hoe groter de impact is van projecten voor GVB. En 
daarmee is grip op het risicoprofiel een uitdaging

• Financiële omvang
• Technische complexiteit
• Complexiteit van besluitvorming
• Impact op risicoprofiel1

2

3

Interne projecten (1) Gezamenlijke 
projecten (2) Systeemsprongen (3)
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Risicoprofiel: Assetkwaliteit en 
verandering bepalend voor profiel

Elke nieuwe systeemsprong 
‘ververst’ het risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft juist aanschaf van materieel of systeemsprongen aan als 
drivers van het risicoprofiel
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Opties voor risicomitigatie verschillen per projecttype. GVB streeft naar 
vermijding van het middelste model

Projectrisico’s Exploitatierisico’s

= GVB risico-scope

Risico positie Mitigatie opties

• Driver’s seat
• Integraal
• TCO-belang, 

businesscase

• Committed
• Contract uit scope
• Garanties

• Afnemer
• Test en operaties
• Compensatie

• Alle opties inzetbaar
• Project kwaliteit
• Optimalisatie 

businesscase

• Beperkte leverage
• Contractmanagement
• Garanties max. benutten

• Goede leverage
• Compliance testresultaat
• Compensatie 

businesscase

Intern 
Project

Gezamenlijk 
project

Systeem 
sprong
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Op elk moment spelen meerdere issues met dezelfde stakeholders en met de 
reiziger centraal is soms de keuze beperkt

• Beperkt aantal stakeholders met meerdere gezichten
• Personen in verschillende stakeholder organisaties
• Belangen korte en lange termijn

• De stad is onze partner
• De reiziger staat centraal, dus niet in de kou!



Belang

Standpunt

Normen & 
waarden

‘Wij’ ‘Zij’

Risicomanagement kan de discussie objectiveren, verheldert onderling begrip en 
toont gemeenschappelijke belangen

Risicomanagement



 Vragen?

Joep Offerman

Risicomanager GVB

Joep.offerman@gvb.nl
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Joep.offerman@gvb.nl
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Als publieke organisatie kent GVB veel stakeholders met ook nog onderlinge 
relaties

Gemeente Amsterdam
• Sociale veiligheid
• Financier materieel
• Aandeelhouder
• Handhaving en openbare orde

Metro en Tram (MeT)
• E & B van Tram/Metro infrastructuur
• Opdrachtgever GVB onderhoud rail infra

Verkeer en Openbare Ruimte (V& OR)
• E & B van haltes
• Beheerder vaarweg en kades
• Opdrachtgever Veerdiensten IJ en NZ kanaal

Rijk
• Subsidie exploitatie OV
• BDU bijdrage (veiligheid)

Regioraad 16 gemeenten

Vervoerregio Amsterdam, 
dagelijks bestuur
• Concessieverlener
• Medetoezichthouder GVB
• Subsidie exploitatie OV
• Subsidie E & B railinfra
• Subsidie en goedkeuring investeringen
• Subsidie sociale veiligheid
• Subsidie toegankelijkheid haltes
• Goedkeuring tariefsaanpassingen
• Subsidie voor infrastructurele projecten

Reizigersadviesraad

Reiziger
• Klant
• Recensent
• Amsterdammer
• Forens
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Onderdeel van de kwaliteitsverbetering zijn nieuwe modaliteiten die aan het 
vervoersportfolio worden toegevoegd

1871 1900 1908 1977

2020 2020 – 20..

Paardentram Elektrische tram Bus Metro

Elektrische bus Mobility-as-a-service


