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ATT.    Begeleidingscomité Ondernemers - Busoperatoren – Begeleidingscomité Constructeurs
            Kennispartners & Overheid
 

“EmissieArme Bussen bij Private Busondernemers” wenst te informeren en u op de hoogte
te houden
Alle arRkels uit vorige nieuwsbrieven: hVps://www.baav.be/emissiearme-bussen/actualiteit/
Alle verslagen – PowerPoints – Video’s van overlegmomenten:
hVps://www.baav.be/emissiearme-bussen/documenten/verslagen/

 
 

Deel uw nieuws en iniRaReven met ons!    Zo komt iedereen aan bod!
Samen kunnen wij de energietransiRe verder vorm geven
No News is Not Good News...

 
 
 

https://www.baav.be/emissiearme-bussen/actualiteit/
https://www.baav.be/emissiearme-bussen/documenten/verslagen/
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9e INFOVERGADERING – Oplevering TCO-model
 

Dinsdag 12/10/2021 – vergadering start om 14u00:
Onderwerp: Oplevering en toelich-ng opera-onele versie van het TCO-model
Loca-e – Hotel Van der Valk Beveren - Gentseweg 280, 9120 Beveren
Routeplanning -> klik HIER

 
Eerder meegedeeld:

De opmaak van het TCO-model binnen het EAB-project wordt binnen afzienbare -jd
afgewerkt.

Momenteel wordt het TCO-model bij een 8-tal operatoren getest.
Opmerkingen/verbeteringen/sugges-es worden door The New Drive verwerkt in het
model zodat we s-laan evolueren rich-ng OperaRonele versie.

In een 1e fase voorziet BusWorld Founda-on i.s.m. The New Drive nog een uitvoerige
“presentaRe” voor alle operatoren.
In een 2e fase zal ik zelf ter beschikking staan van ondernemers die begeleiding wensen bij
het invullen van de TCO.

 
 
 

 
      ONDERNEMERS & CONSTRUCTEURS

 
 
EVOBUS BELGIUM - Een jaar, twee eCitaro's en 200.000 kilometer verder… (26/08/21)
 

Ze zijn het bewijs van de innova-ekracht van middelgrote busbedrijven en van de
veelzijdigheid en stabiliteit van de Mercedes-Benz eCitaro: Twee volledig elektrisch
aangedreven stadsbussen hebben in precies een jaar -jd in totaal 200.000 kilometer op een
zware lijndienst afgelegd. Het busbedrijf Egenberger uit Thierhaupten bij Augsburg heeg

https://www.hotelbeveren.be/contact#route
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door het inzeVen van de beide eCitaro's op lijn 506 van het Augsburger Verkehrs- und
Tarifverbund (AVV) meer dan 100 ton CO2-uitstoot voorkomen.
Het volledige ar-kel kan u HIER lezen

 
 

VLAANDEREN - EUROPA - DE LIJN
 

 

 
INNOVATIEF - Dankzij een innovaRef financieringsmodel, kan Transdev de gehele busvloot
van 59 stuks in de concessie Gooi- en Vechtstreek vanaf april 2022 elektrificeren. Dat
vertelt Erwin de Kok van ING Lease:“De markt is meer dan bereid dit op te pakken”.
Het model houdt een driepar-jenovereenkomst in tussen de provincie Noord-Holland,
Transdev en ING, waarbij de bank de ZE-bussen koopt en vervolgens verhuurt aan de
vervoerder. Daarnaast is ook een een overnamegaran-e op zowel de bussen als de
laadinfrastructuur afgesproken. Het innova-eve financieringsmodel betekent vooral een
kostenreduc-e ten gunste van opdrachtgever provincie Noord-Holland. De
financieringslasten kunnen tot wel 60 procent worden verlaagd.
Het volledige ar-kel kan u HIER lezen

 
 
 
 

 

        ENERGIEBRONNEN – KENNIS

  
 
 

https://www.baav.be/emissiearme-bussen/best-practices/evobus-1-jaar-2-ecitaros-en-200-000-km-verder/
https://www.baav.be/emissiearme-bussen/best-practices/transdev-financiert-ze-bussen-via-ing-lease/
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Van een aandrijfaccu in een stadsbus tot de energieopslag voor trams: het tweede leven van een
Mercedes-Benz eCitaro accu

2nd-Life toepassingen van baVerijen ondersteunen de posi-eve milieupresta-es van de
eCitaro en verhoogde economische voordelen
De levensduur van een accu eindigt echter niet noodzakelijkerwijs na gebruik in een voertuig.
Bij sta-onair gebruik is het meestal nog volledig opera-oneel – capaciteitsverliezen spelen
hier slechts een kleine rol. Na het beoogde gebruik van de baVerijen in het voertuig is het
mogelijk om nog enkele jaren in het s-lstaande toepassing te werken en zo hun economische
voordelen en milieubalans uit te breiden. Het GUW+-project is daarom gebaseerd op het
hergebruik van baVerijen uit elektrische stadsbussen.
Het volledige ar-kel kan u HIER lezen

 
 

 
WATERSTOF - MIVB test 1e waterstof bus van Van Hool

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeh haar eerste waterstoius
voorgesteld. De bus wordt twee jaar lang getest om vertrouwd te raken met de nieuwe
technologie en de prestaRes te evalueren.
De MIVB gebruikt al hybride en volledig elektrische bussen, maar nu gaat ze ook de
mogelijkheden van de milieuvriendelijke en s-lle waterstolus verkennen. Het voertuig
wordt twee jaar lang gehuurd van constructeur Van Hool, die dan tegelijker-jd profiteert van
de data die de MIVB aanlevert -jdens deze tesmase.
Het volledige ar-kel kan u HIER lezen

 
 

https://www.baav.be/emissiearme-bussen/constructeurs/van-een-aandrijfaccu-in-een-stadsbus-tot-de-energieopslag-voor-trams-het-tweede-leven-van-een-mercedes-benz-ecitaro-accu/
https://www.baav.be/emissiearme-bussen/best-practices/mivb-test-1e-waterstof-bus-van-van-hool/
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ChargePoint takes over Dutch e-fleets telemaRcs company ViriCiR

ChargePoint, een toonaangevend oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen dat ac-ef is in
Noord-Amerika en Europa, heeg vandaag aangekondigd dat het ViriCi- heeg overgenomen,
een toonaangevende leverancier van elektrifica-eoplossingen voor eBus en commerciële
vloten.
ChargePoint heeg ViriCi- overgenomen voor een totale aankoopprijs van ongeveer €75
miljoen in contanten, onder voorbehoud van aanpassingen. Het ViriCi--team, klantaccounts
en technologie worden onderdeel van de ac-viteiten van ChargePoint.
Het volledige ar-kel kan u HIER lezen

 
 

AANVRAAG BIJ FLUVIUS AANSLUITING
 

 
FLUVIUS – Overzicht studies en adviezen voor aanvraag middenspanningsaansluiRng
 
Volgend op het overleg tussen EAB en De Lijn/Fluvius d.d.30/03/21:

Wie beroep wenst te doen op het aanbod van Fluvius kan een aanvraag indienen.
EAB bundelt de aanvragen en maakt die over aan Fluvius teneinde dit proces te kunnen
volgen.
Dien hier uw aanvraag in.

 
DefiniRes

Sneladvies
Is een “informa-eve dienstverlening” waarvoor géén kosten aangerekend worden.
Er is geen verplich-ng tussen aanvrager en Fluvius

Oriënterende studie
Is een betalende studie die niet-bindend is tussen aanvrager en Fluvius
Het éénmalig tarief dat de kosten vergoedt van de oriënterende studie voor een
nieuwe aanslui-ng of voor aanpassing van de bestaande aanslui-ng. 
De kosten voor de oriënterende studie worden terugbetaald als de detailstudie de
oriënterende studie tegenspreekt

Detailstudie
Is een betalende studie die wél bindend is, maar enkel ten aanzien van Fluvius die
zich engageert
Het éénmalig tarief dat de kosten vergoedt van de detailstudie voor een nieuwe
aanslui-ng of voor de aanpassing van de bestaande aanslui-ng. 

Het correcte en door Fluvius geverifieerde aanbod vindt U hieronder: 
 

Soort Vermogenbereik Karakter Prijs excl. BTW

https://www.baav.be/emissiearme-bussen/laadinfra/chargepoint-takes-over-dutch-e-fleets-telematics-company-viriciti/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DGCzttS0B0U-Ec8euzv3JAmUQFkjLMu5EtTU1GlnpGp1UREIwVDBDNFhUNE1NTlRFWE04REVXQUkyVC4u&data=04%7C01%7C%7C074429351a174c330c3008d91497442f%7Ce10f956246b541a8a479d7c66e83362e%7C0%7C1%7C637563462196094446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3fB8yvo9InAAS8hELNUzIwNenxViUi6%2FglsGluUXiVg%3D&reserved=0
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Soort Vermogenbereik Karakter Prijs excl. BTW
Oriënterende studie >100kVA en <1MVA Niet-bindend €              317,49 
Oriënterende studie >=1MVA en <5MVA Niet-bindend €           1.269,99 

Detailstudie >100kVA en <1MVA Bindend €              635,00 
Detailstudie >=1MVA en <5MVA Bindend €           2.540,01 
Sneladvies >100kVA en <1MVA Informa-ef Gra-s
Sneladvies >=1MVA en <5MVA Informa-ef Gra-s

 
De link naar de aansluiVarieven: hVps://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2020-
12/aansluiVarieven-elektriciteit-fluvius.pdf
 
 
Steeds tot verdere samenwerking bereid!
 
Vriendelijke groet – Kind regards – Bien à vous
 

Geert Hoorens
Busworld Founda-on
Strategisch Projectbeheerder
M +32 499 56 84 21   

      
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fluvius.be%2Fsites%2Ffluvius%2Ffiles%2F2020-12%2Faansluittarieven-elektriciteit-fluvius.pdf&data=04%7C01%7C%7C074429351a174c330c3008d91497442f%7Ce10f956246b541a8a479d7c66e83362e%7C0%7C1%7C637563462196104433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wxO0RZNfRmgV0LzIbuMschBIMuJBr3DLOskJ0Pw9X80%3D&reserved=0

