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Voorstel 
 

1. Instemmen met het raadsvoorstel en de concept regionale reactie concessie openbaar busvervoer 
Gooi en Vechtstreek. 

2. Kennisnemen van rapport mobiliteitsnetwerk. 
 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
In juli 2021 eindigt na 10 jaar de huidige concessie van het openbaar busvervoer Gooi en Vechtstreek. Dit 
markeert ook de start van de nieuwe concessie, welke een maximale looptijd van 10 jaar heeft. Het staat 
vast dat de nieuwe concessie verandering met zicht meebrengt. De provincie heeft daarom de regio-
gemeenten tijdig gevraagd mee te denken over de toekomst van het busvervoer. Het afgelopen half jaar is 
hier invulling aan gegeven in de vorm van ambtelijke werksessies, waarbij ook is gekeken naar mogelijke 
koppelkansen van het busvervoer met het doelgroepenvervoer. 
 
De provincie heeft de inbreng vanuit de regio meegenomen in de uitwerking van de nota van uitgangs-
punten, welke 18 december 2018 door gedeputeerde staten is vastgesteld. Het rapport Mobiliteitsnetwerk 
(bijlage 1) geeft een volledig overzicht van alle informatie inzake de nieuwe concessie.       
 
De provincie werkt de nota van uitgangspunten verder uit naar een concept programma van eisen, welke 
eind maart 2019 wordt vastgesteld. Het college heeft vervolgens in april de gelegenheid om daar een 
reactie te geven. Deze periode is echter te kort om de raad hierover te consulteren. Daarom is in het 
portefeuillehoudersoverleg  ruimte en mobiliteit besloten om aan de voorkant één regionale reactie voor te 
leggen aan de gemeenteraden. Het rapport Mobiliteitsnetwerk Gooi en Vechtstreek vormt hiervoor de 
inhoudelijke onderlegger. 
 
Argumentatie

 
Door te kiezen voor een gezamenlijke regionale reactie op het programma van eisen, kan de provincie de 
inhoud daarvan moeilijk negeren. In het geval dat de reacties van de gemeenten onderling verschillen of 
zelfs conflicteren, zal de provincie keuzes moeten maken en is daarmee de kans dat de standpunten van 
Huizen ingewilligd worden kleiner.  
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De inzet van de concept regionale reactie is te verdelen in 4 punten:  
 
1. Een mobiliteitsperspectief voor iedere inwoner 

De ambitie van de provincie is om meer mensen gebruik te laten maken van het OV en ervoor te 
zorgen dat dit tevreden reizigers zijn. Een analyse van de huidige concessie laat zien dat de 
bezettingsgraad van de buslijnen onevenredig verdeeld is, wat betekent dat huidige buslijnen niet 
optimaal inspelen op de mobiliteitsbehoefte van de reiziger. Bovendien is de bus in de regio ook niet 
concurrerend met de auto. De gemeenten ondersteunen daarom dat de provincie toewerkt naar een 
sterk buslijnennet (stroomlijnen), direct en met een hoge frequentie, gericht op multimodale knoop-
punten. Dit is voor ons belangrijk omdat Huizen geen treinverbinding heeft en afhankelijk is van het 
busvervoer. Het gevolg hiervan is wel dat er buslijnen zullen veranderen of mogelijk verdwijnen. Dit 
laatste is ontoelaatbaar als er geen redelijk alternatief wordt geboden. De fiets is niet in alle gevallen 
een redelijk alternatief. De bereikbaarheid van buitengebieden en kleine kernen vragen hierbij 
bijzondere aandacht.  
 

2. Verbinden en verbeteren OV en doelgroepenvervoer: een vangnet en oplossing bij het voor- en 
natransport 
De gemeenten willen samen met de provincie investeren om een mobiliteitsnetwerk neer te zetten 
waarin openbaar vervoer en doelgroepenvervoer zijn verbonden. Het doelgroepenvervoer heeft 
namelijk potentie als fijnmazige oplossing voor de reizigers die moeite hebben om zich van en naar de 
bushalte of het treinstation te verplaatsen als er buslijnen veranderen of verdwijnen. Daarbij is het van 
belang dat er binnen de concessie ruimte is voor flexibiliteit om meer of andere vormen van openbaar 
vervoer te realiseren. Ook wordt er ruimte in de concessie gevraagd om te onderzoeken of een goede 
OV verbinding met de Uithof in Utrecht kan worden gerealiseerd. 
 

3. Meer budget naar concessie Gooi en Vechtstreek 
In de nota van uitgangspunten voor de concessie houdt de provincie het budget voor openbaar 
vervoer gelijk. Vasthouden aan het gelijke budget voor de nieuwe concessie is niet passend bij het 
toegenomen belang van openbaar vervoer. Uitkomst van het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam is 
dat het openbaar vervoer veel invloed heeft op de bereikbaarheid. De gemeenten dragen hieraan bij 
door investeringen in knooppuntontwikkeling. Daarnaast investeren de gemeenten in het doelgroepen-
vervoer dat een fijnmazig alternatief vormt voor mensen die minder mobiel zijn (zie hierboven).  
De provincie wordt gevraagd om het budget voor de concessie te verhogen met 10% om de bus te 
laten concurreren met de auto. Met extra budget kan een kwaliteitsslag worden gerealiseerd. 
 

4. Gezamenlijk investeren in OV-knooppunten en fiets (zoals uitbreiding P+R, fietsparkeren) en een 
optimale aansluiting tussen streekvervoer (bus) en trein.  
De ambitie van de provincie is om meer mensen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer en 
ervoor te zorgen dat dit tevreden reizigers zijn. Om dit te bereiken moet er onder andere geïnvesteerd 
worden in de eerste en laatste kilometer van begin- en eindbestemming. De fiets heeft in de Gooi en 
Vechtstreek potentie omdat de kernen relatief dicht bij elkaar liggen. Hiervoor moet wel worden 
geïnvesteerd in goede fietsvoorzieningen en -infrastructuur. Daarnaast liggen er ook andere kansen 
om het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door vergroten van 
capaciteit op P+R-locaties.  

 
In aanvulling hierop hecht het college er aan om te benadrukken dat het reguliere OV ook een sociale 
functie heeft en toegankelijk moet blijven voor alle inwoners. De inhoudelijke verbinding van het provinciale 
OV met het gemeentelijke doelgroepenvervoer biedt kansen, maar moet niet leiden tot een verschuiving 
van vervoersstromen en dus van lasten naar het gemeentelijke sociaal domein. Dit gezegd hebbende, ziet 
het college de nieuwe OV-concessie als kans om samen met de provincie vanuit een gedeelde ambitie en 
gedeelde verantwoordelijkheid te werken aan een betere bereikbaarheid en mobiliteit voor inwoners en 
bezoekers. Om tot een optimale invulling van de vervoersbehoefte van onze inwoners te komen wil de 
gemeente Huizen de samenwerking en financiële verantwoordelijkheid met de Provincie Noord-Holland 
delen.  
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Dit kan bijvoorbeeld geregeld worden in een gemeenschappelijke regeling waarin de regiogemeenten (met 
doelgroepenvervoer) en de provincie (met openbaar vervoer) in participeren. Naar voorbeeld van de 
samenwerking van provincies en gemeenten in Groningen en Drenthe. 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven
Het college kan op voorspraak van de raad een eigen reactie opstellen op het programma van eisen voor 
de nieuwe concessie, maar deze zal minder krachtig zijn dan een gezamenlijke regionale reactie.      
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
De planning van de provincie biedt niet genoeg ruimte voor een inspraak- en participatieprocedure. 
 
Beslistermijn
Niet van toepassing.
 
Financiële paragraaf
Niet van toepassing. 

 
 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Gezien het belang van het onderwerp betrekt het college de raad bij het inspraakproces van de provincie. 
Het college vindt het van belang om in gesprek te blijven met provincie over de mobiliteit van inwoners 
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrekt de raad op deze wijze bij het proces. 
 
Collegeprogramma
Onderdeel 3.11.1: Ingezet wordt op goede regionale bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. 
 
Begroting
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten
In de raad van 8 november 2018 is over dit onderwerp gesproken naar aanleiding van schriftelijke 
raadsvragen van de GroenLinks fractie.  
 
Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing.  
 
Kader- en beleidsnota’s
Niet van toepassing 
 
Evaluatie
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen
 Rapport mobiliteitsnetwerk. 
 Concept regionale reactie concessie openbaar busvervoer Gooi en Vechtstreek. 
 Nota van uitgangspunten concessie Gooi en Vechtstreek. 
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Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 23 januari jl.. 
De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, 
PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, en SGP adviseren u in te stemmen met het voorstel. 
De vertegenwoordiging in de commissie van de fractie van de ChristenUnie kon nog geen advies geven en 
nam het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


