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Voorstel 

1. Instemmen met de zienswijze op het ontwerp programma van eisen OV concessie. 
 
Kernboodschap 
De colleges van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek zijn door de Provincie Noord-Holland gevraagd 
om voor 3 mei een formele zienswijze te geven op het ‘ontwerp programma van eisen’ voor de nieuwe 
concessie openbaar busvervoer. In dit programma van eisen staan de eisen en wensen die Provincie 
Noord-Holland als vervoersautoriteit stelt aan de concessie-uitvoerder. Er wordt door de regionale 
portefeuillehouders ruimte en mobiliteit gestreefd naar één regionale reactie op het programma van 
eisen. 
 
Aanleiding 
Op 10 juli 2021 eindigt na 10 jaar de huidige concessie van het openbaar busvervoer Gooi en 
Vechtstreek. Op 11 juli 2021 start de nieuwe concessie met een maximale looptijd van 10 jaar. Vast 
staat dat de nieuwe concessie verandering met zicht meebrengt.  Zowel de provinciale als lokale 
overheid hebben een belangrijke – gedeelde - verantwoordelijkheid op het gebied van mobiliteit. De 
gemeenten zijn daarom ook in een vroeg stadium betrokken door de provincie om mee te denken over 
de nieuwe concessie. De gemeenten hebben geen formele bevoegdheid bij de verlening van de nieuwe 
concessie. De colleges worden nu de gelegenheid gesteld om voor 3 mei 2019 een zienswijze te 
geven op het ontwerp Programma van Eisen, dat de basis vormt voor de aanbesteding.  
 
De gemeenten in Gooi en Vechtstreek grijpen de concessieverlening niet alleen aan om het OV-aanbod 
te verbeteren, maar zien dit als onderdeel van de brede opgave om de regio bereikbaar en mobiel te 
houden. Op basis van de provinciale nota van uitgangspunten hebben de regiogemeenten in Gooi en 
Vechtstreek in februari een memo naar de Provincie Noord-Holland gestuurd met daarin hun inbreng 
voor de nieuwe concessie. Deze inbreng is met de gemeenteraden en overige betrokkenen besproken 
en zij hebben aanvullingen hierop gedaan. Dit heeft de basis gevormd voor de zienswijze op het 
ontwerp programma van eisen. 
 
Doel 
Het college in staat stellen om samen met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek te komen tot een 
gezamenlijk zienswijze op het ontwerp programma van eisen van de OV concessie richting de 
provincie Noord-Holland. 
 
Argumenten 
In deze zienswijze geven de regio gemeenten een gezamenlijke reactie op het ontwerp programma 
van eisen en hiermee maken zij de gemeentelijke belangen bij een goed OV netwerk aan de provincie 
kenbaar. 
 
Kanttekeningen 
Een gezamenlijke zienswijze van de regiogemeenten kan door de provincie moeilijk genegeerd 
worden. Indien de reacties van gemeenten onderling verschillen of conflicteren zal de provincie een 
keuze maken welke standpunten wel en niet ingewilligd worden. Het streven is daarom om te komen 
tot één regionale zienswijze. 
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Vanuit de concessie Gooi en Vechtstreek rijden er ook bussen in Eemnes. Dat zal ook zo blijven in de 
nieuwe concessie. Eemnes behoort tot de concessie Utrecht. Het wettelijk concessiegebied Gooi en 
Vechtstreek omvat de zeven regiogemeenten.  
Indien er na de besluitvorming door het college technische zaken in het programma van eisen naar 
voren komen, wordt daar ambtelijk op gereageerd. Dit betreft zaken die de zienswijze niet veranderen. 
 
Financiën 
Het voorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. 
 
Uitvoering 
De vaststelling van de zienswijze kent het volgende tijdspad. 
 
Tijdlijn OV concessie Gooi & Vechtstreek   

Datum Wat Wie 

20 maart 2019 Publicatie ‘ontwerp programma van eisen OV concessie’ Provincie Noord-Holland 

4 april 2019 Bespreken concept reactie op ontwerp Programma van Eisen OV 

concessie GenV (nazending op 26 maart) 

Portefeuillehoudersoverleg  

fysiek domein 

10 april 2019 Aanlevering reactie voor college vaststelling College B&W 

16 april 2019 

Uiterlijk 24 april 

Vaststelling reactie college B&W op ontwerp Programma van 

Eisen OV concessie GenV 

College B&W 

26 april 2019 Versturen definitieve reactie Gooi en Vechtstreek  

Aanleveren Raadsinformatiebrief 

Regio GV 

3 mei 2019 Deadline reactie op Programma van Eisen 

Versturen Raadsinformatiebrief 

Colleges B&W 

14 juni 2019 Publicatie Programma van Eisen / Bestek OV concessie GenV Gedeputeerde staten van de 

Provincie Noord-Holland 
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