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Over Clean Fleets

Verder kijken dan aanbestedingen

Clean Fleets Casestudies

Het Clean Fleets project (www.clean-fleets.eu)
helpt overheden en wagenparkbeheerders met het
implementeren van de Clean Vehicles Directive (CVD/
Richtlijn schone voertuigen) en de aanschaf of lease
van schone en energie-efficiënte voertuigen.

Het project Clean Fleets heeft zich vooral gericht op de aanbesteding van voertuigen, maar duurzaam wagenparkbeheer omvat
natuurlijk veel meer dan het type voertuig dat u besluit te kopen. Aanbesteding dient een onderdeel te zijn van een bredere duurzame
mobiliteitsstrategie in Europese steden.

De handleiding schone
wagenparken & de LCC-tool

1. W
 at zijn uw transportbehoeften en hoe kan het beste
aan deze behoeften worden voldaan?
Is het nodig om voertuigen aan te schaffen of bestaan
er alternatieven zoals het delen van auto‘s of mogelijke
leaseafspraken?

In een reeks casestudies over steden verspreid
over heel Europa, waaronder Wenen, Londen,
Stockholm en Rotterdam, zijn daadwerkelijke
voorbeelden van de aanbesteding van schone
voertuigen
gedetailleerd
gedocumenteerd,
inclusief resultaten en lessen die uit de ervaringen
getrokken zijn.

De LCC-tool is specifiek ontwikkeld om bij een
aanbesteding de LEVENSCYCLUSKOSTEN van
verschillende voertuigen te kunnen vergelijken.
Deze tool bevat tevens een optie voor het toepassen
van de operationele levensduurkostenmethodiek
uit de Clean Vehicles Directive.
Er zijn een reeks factsheets beschikbaar
over:
Voertuigtestcycli,
CVD
operationele
levensduurkostenmethodiek, EU-wetgeving en
beleid op het gebied van schone wegvoertuigen en
de Clean Vehicles Directive.
De handleiding, de LCC-tool en de factsheets zijn te
vinden op:
www.clean-fleets.eu/publications

2. H
 eeft u nagedacht over wat soort voertuigen
gebruikt worden bij in te kopen diensten, zoals
wegenonderhoud, transport van scholieren/
gehandicapten en het afvoeren van huisvuil?
Als u dienstverleners verplicht tot het gebruiken van
schone voertuigen bij de uitvoer van deze contracten,
kunt u het aantal schone voertuigen in privaat eigendom
vergroten, evenals het aantal voertuigen in het openbare
wagenpark.

3. Bestaat er een effectieve samenwerking tussen de
afdelingen planning, transport en aanbestedingsafdeling?
Elke aanbesteding van voertuigen zou geïntegreerd moeten
zijn in een bredere duurzame mobiliteitsstrategie voor de stad.

De casestudies zijn te vinden op:
www.clean-fleets.eu/case-studies

4. Andere
	
steden zijn de grootste experts op het gebied van
de aanbesteding van schone voertuigen.
Deel uw ervaringen en profiteer van netwerken om van de
ervaringen van anderen te leren.
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De handleiding is ontwikkeld om overheden
en openbare vervoersdiensten te helpen bij het
aanschaffen van schone en energie-efficiënte
voertuigen die volledig aan de Europese wetgeving
voldoen, met name aan de Clean Vehicles Directive
(CVD).

Met dit in het achterhoofd, hebben we de volgende vier belangrijke punten geformuleerd voor overheden:

Wilt u meer weten?

Clean Fleets trainingspakket
Door het project is een reeks trainingsmaterialen
trainingsmaterialen over de aanbesteding van
schone voertuigen samengesteld. Deze materialen
kunnen gebruikt worden door mensen die training
willen aanbieden.

De Europese Commissie financiert een aantal projecten gericht op duurzame mobiliteit. Hun website is een uitstekend startpunt voor
alle aspecten van stedelijke mobiliteit, vanaf het ontwikkelen van een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan tot het verbeteren van de
gezondheid van stadsbewoners.
Lees mees op de volgende websites:

www.eltis.org

www.pastaproject.eu

www.mobilityweek.eu

www.care-north.eu

www.urban-mobility-solutions.eu

www.eliptic-project.eu

www.civitas.eu

www.bump-mobility.eu

Het trainingspakket is te vinden op:
www.clean-fleets.eu/training-and-events/
train-the-trainer

U vindt al onze tools, publicaties en informatie natuurlijk ook op de website van Clean Fleets: www.clean-fleets.eu
Projectpartners
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