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Concessie 2019
De concessie voor het streekvervoer in de regio Gooi en Vechtstreek loopt in 2019 af. De regio ziet
kansen om het streekvervoer te verbeteren. De regio verzoekt de gedeputeerde van Noord-Holland
duidelijkheid te verschaffen over de verlenging of vernieuwing van de concessie en draagt de regio
voor als proeftuin. Regio Gooi en Vechtstreek is reeds het project ‘Gebundeld Vervoersnetwerk’
gestart om te komen tot een inclusief, fijnmazig, vraaggericht, duurzaam en digitaal ontsloten
vervoersysteem. Wij willen de vervoersmarkt uitdagen met een passend aanbod te komen voor
verschillende segmenten reizigers en daardoor ook de mogelijkheid vergroten dat aanbod van
openbaar vervoer wordt gecreëerd op plekken waar dit nu onder druk staat. Dit sluit goed aan bij de
visie van de provincie Noord-Holland om “daar waar de vraag minder groot is innovatieve en
vraaggerichte oplossingen aan te bieden”. Ook de markt, zoals de huidige concessiehouder
Connexxion, is op veel plekken in Nederland al bezig met innovatieve vervoerconcepten die verder
doorontwikkeld en toegepast kunnen worden in Gooi en Vechtstreek. Ook verduurzaming van het
wagenpark biedt kansen. De schaal, diversiteit en opgaven maakt onze regio zeer geschikt als
proeftuin.
Regionale samenwerking Omgevingswet
Omgevingsbeeld
Op grond van de Omgevingswet moeten gemeenten een omgevingsvisie maken, in afstemming
met overheden en andere belanghebbenden (brandweer, GGD, Omgevingsdienst, waterschap) in
hun omgeving. Bedoeling van de omgevingsvisie is dat gemeenten een langetermijnvisie voor de
leefomgeving vaststellen, waarbij wordt aangegeven hoe het gebied zich moet ontwikkelen en
welke onderwerpen daarbij van belang zijn. In Gooi en Vechtstreek zijn de samenwerkingsopgaven
benoemd in de Regionale Samenwerkingsagenda 2016-2018 (RSA) en het Uitvoeringsprogramma
2017-2018. De regiogemeenten werken dus al samen op onderwerpen, die ook in de lokaal
vastgestelde omgevingsvisie geadresseerd moeten worden. Dit levert bouwstenen op die met elkaar
een regionaal omgevingsbeeld opleveren. Dit omgevingsbeeld is de inbreng voor de regionale
onderwerpen in de omgevingsvisie van de gemeenten. Het is aan de gemeenten om te bepalen op
welke wijze dit regionale omgevingsbeeld een plek krijgt in de lokale omgevingsvisies waarbij
regionale samenhang het uitgangspunt is. Hoewel de landelijke invoeringsdatum wordt uitgesteld,
geeft dit geen aanleiding om het proces van het regionale omgevingsbeeld te vertragen. De datum
dat het overgangsrecht eindigt wordt niet aangepast.
Omgevingswet
De Omgevingswet omvat naast nieuw instrumentarium (zoals de omgevingsvisie en een daarin
passend regionaal omgevingsbeeld), ook andere onderdelen die moeten worden uitgewerkt door
gemeenten. De eisen wat betreft participatie, digitalisering, communicatie en de benodigde
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cultuuromslag zijn ook thema’s waarop regionaal kan worden samengewerkt. Op dit moment wordt
geïnventariseerd op welke onderwerpen samenwerking van meerwaarde is. Gedacht kan worden
aan bijvoorbeeld kennisuitwisseling, gezamenlijke inkoop en trainingen.
Subsidiebureau
In de loop van 2016 zijn in gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek moties van dezelfde strekking
aangenomen, waarin werd opgeroepen om het initiatief te nemen tot het oprichten van een
intergemeentelijk subsidiebureau. Om de motie te beantwoorden is de afgelopen maanden verkend
in hoeverre versterkte samenwerking op het gebied van subsidies mogelijk en wenselijk isen op
welke wijze dit vorm zou moeten krijgen. Op basis van deze verkenning adviseert de Regio om niet
over te gaan tot de oprichting van een intergemeentelijk subsidiebureau.
De Regio heeft zich bij de verkenning naar een intergemeentelijk subsidiebureau gericht op de
werkzaamheden die plaatsvinden in de context van de Regionale Samenwerking Agenda (RSA) en
het Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Er is geen verkenning gedaan naar de subsidieverwerving bij
de individuele gemeenten.
Uit het onderzoek blijkt dat de Regio het goed doet. In veel gevallen maakt Regio Gooi en
Vechtstreek optimaal gebruik van bestaande subsidiemogelijkheden. De begroting van het
Uitvoeringsprogramma 2017-2018 bestaat voor ongeveer 50% uit gemeentelijke financiering en
50% uit financiering vanuit externe partijen (subsidies en fondsen). Meer subsidie is mogelijk, maar
de daarbij behorende personele en financiële lasten wegen niet op tegen de baten. Zo moeten
projecten op een andere manier worden vormgegeven, dient er meer capaciteit te worden
vrijgemaakt, nemen de administratieve lasten toe en is er meer geld nodig als co-financiering.
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