Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk
geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee?
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Wat is de VOC?
De Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC) is sinds de jaren negentig actief als belangenbehartiger
en adviseur van gemeenten op openbaar vervoergebied. Belangrijke thema’s voor ons zijn innovatie, fietsvoorzieningen en de verbinding van het OV met het doelgroepenvervoer. Gemeenten wisselen via het VOC-platform
kennis uit over openbaarvervoerbeleid en infrastructuur. Daarnaast vinden onze aangesloten gemeenten via de VOC
als netwerkorganisatie beter hun weg in landelijke netwerken en naar andere partijen die actief zijn op het raakvlak
van openbaar bestuur en openbaar vervoer. Bij de VOC zijn momenteel 26 gemeenten aangesloten.
De VOC werkt aan verbreding van het eigen werkveld naar verkeer en vervoer. De komende tijd wil de VOC zich
ontwikkelen tot dé gemeentelijke belangenbehartiger voor mobiliteit en infrastructuur. In deze brochure leggen
we uit wat we daarmee bedoelen.

De VOC op weg naar dé gemeentelijke belangenbehartiger
voor mobiliteit en infrastructuur
De ontwikkelingen binnen mobiliteit gaan heel snel. De druk op de stedelijke bereikbaarheid neemt toe en buiten
de steden werken gemeenten en provincies aan betaalbare mobiliteitsoplossingen. Volgens onderzoeken van CPB, KiM
en PBL neemt de druk op de mobiliteit in en rond de steden toe.
Het ontbreekt gemeenten aan een overkoepelende belangenbehartiger die zich richt op mobiliteitsbeleid. Mobiliteit en
infrastructuur staan niet meer vanzelfsprekend op de agenda van de VNG. Veel gemeenten geven echter aan behoefte
te hebben aan een structurele vertegenwoordiging en strategische samenwerking op het gebied van mobiliteit en
infrastructuur. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. De VOC heeft daarom de handschoen opgepakt: wij gaan samen
met onze leden ons werkgebied verbreden van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer naar mobiliteit en infrastructuur.
Daarbij kunt u denken aan thema’s zoals fietsbeleid, parkeren en verkeersveiligheid. Maar ook aan de invloed van grote
trends zoals big data, klimaatverandering, veranderende demografie en leefpatronen.
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Ons aanbod aan uw gemeente

U bepaalt onze inzet

De VOC brengt gemeenten samen om de trends en ontwikkelingen in de mobiliteit om te zetten
naar het beleid en in de praktijk. Hierbij kijken wij over de grenzen van het vakgebied en zoeken
wij de verbreding en verdieping naar andere disciplines, zoals zorg, economie, fiscaliteit, milieu
en veiligheid. Wij benutten daarbij onze ingangen bij ministeries en Europese organisaties.

De VOC wil zich stap voor stap gaan omvormen tot dé gemeentelijke belangenbehartiger
voor mobiliteit en infrastructuur. De aangesloten gemeenten bepalen samen de
inhoudelijke prioriteiten. Onze dienstverlening willen wij modulair gaan opbouwen,
op basis van de mogelijkheden en wensen van de aangesloten gemeenten. Met meer
gemeenten krijgt de VOC een sterkere lobbypositie en meer draagvlak. Daardoor is
de VOC nog beter te positioneren als gemeentelijke speler in landelijke netwerken en
richting andere belangenpartijen. Uw gemeente krijgt hierdoor nieuwe ingangen in het
bestuurlijke en ambtelijke circuit op landelijk en Europees niveau.

• Lobby en vertegenwoordiging: wij zijn een actieve lobbyist en vertegenwoordiger van
gemeenten op het raakvlak van openbaar bestuur en mobiliteit. Ons bestaande netwerk breidt de
VOC uit met nieuwe allianties, bijvoorbeeld met andere belangenbehartigers (ROVER, TLN, KNV,
Fietsersbond, ANWB, Vexpan, VVN), het bedrijfsleven en op bestuurlijk niveau met de andere
decentrale overheden en de Rijksoverheid. Uiteraard willen wij de samenwerking met de VNG
voortzetten en samen optrekken bij kwesties en onderwerpen die om een brede aanpak vragen.
• Invloed op beleidsontwikkeling: samen met de aangesloten gemeenten bepalen wij koers
en inhoud op dossiers die gemeenten raken, zoals wetgeving, landelijke afspraken en beleid.
Daarbij willen wij niet alleen reageren maar vooral agenderen. Het Intergemeentelijk
Verkeersoverleg (IVO) heeft zich onlangs bij de VOC aangesloten. Daarin adviseren
beleidsadviseurs van aangesloten gemeenten over standpunten en ontwikkelingen die de lokale
mobiliteit beïnvloeden. Onze OV-contactgroep adviseert op het raakvlak van openbaar vervoer,
doelgroepenvervoer en gemeentelijk beleid.
• Inspiratie en kennisuitwisseling: door middel van themadagen, werkbezoeken en het jaarlijkse VOCsymposium brengen wij gemeentelijke vakmensen en bestuurders bijeen om elkaar te informeren
en om het eigen netwerk te onderhouden en te vergroten. Onze werkvormen en ons digitale platform
stimuleren onderlinge kennisuitwisseling en het samen zoeken naar oplossingen voor lokale
vraagstukken. Daarbij betrekt de VOC ook de expertise van kenniscentra zoals SWOV, CROW en RVO.
• Praktische hulp en advisering: De VOC wil graag bijdragen aan het ontzorgen van uw gemeente.
De VOC ontwikkelt daarom diensten en producten zoals een vraag- en antwoordservice bij
juridische vragen en modelverordeningen. Ook wil de VOC aan de slag met het ontsluiten van
aanwezige kennis over beleid en projecten bij gemeenten.

4

Wat vragen wij van u?
De VOC is een actieve vereniging. Wij willen graag aan de slag met de aanwezige kennis
en ervaring bij gemeenten. Daarvoor bieden wij ook mogelijkheden tot uitwisseling en
onderling contact aan. Maar wij weten dat uw gemeente niet makkelijk mensen kan
missen. Daarom zijn er diverse mogelijkheden om mee te doen aan de VOC. Uw gemeente
bepaalt zelf of u veel of weinig tijd steekt in het lidmaatschap van de VOC. U kunt
bijvoorbeeld alleen onze nieuwsbrieven volgen, een inhoudelijke vraag stellen of juist
actief meedoen aan onze bijeenkomsten en digitale discussies. Het is ook mogelijk om
mee te doen aan discussies op ons besloten digitale platform.
Op basis van onze huidige werkzaamheden is onze contributie gebaseerd op ongeveer
vijf cent per inwoner per jaar. Met meer gemeenten kan de VOC van start gaan met het
oppakken van beleidsdossiers, het uitbouwen van de vereniging en het werven van meer
gemeenten. Maar daarvoor heeft de VOC ook uw gemeente nodig. Wij doen u daarom graag
het aanbod om een half jaar kosteloos en vrijblijvend deel te nemen aan de activiteiten van
onze vereniging. Op deze manier kan uw gemeente afwegen of het lidmaatschap de VOC
meerwaarde heeft.
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Doet u mee?

Wie vormen het bestuur van de VOC?

Gemeenten spelen een grote rol in onze verplaatsingen. Gemeenten beheren in
Nederland de meeste infrastructuur. En de vraag naar mobiliteit neemt toe. Daarom
is een gemeentelijke belangenbehartiger juist nu noodzakelijk. De VOC gaat graag in
gesprek met uw gemeente om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Kijk op
www.vocgemeenten.nl/belangenbehartiging voor meer informatie over onze uitbouw
tot dé gemeentelijke belangenbehartiger voor mobiliteit en infrastructuur.

Ed Rentenaar
Voorzitter VOC en wethouder mobiliteit Lelystad
‘De 26 VOC-gemeenten nodigen uw gemeente uit om mee te doen
aan de ontwikkeling van een brede gemeentelijke belangenbehartiger
voor mobiliteit en infrastructuur. Juist nu neemt de druk op de lokale
bereikbaarheid en infrastructuur toe. Er zijn veel opgaven rondom het
openbaar vervoer, de fiets, parkeren, duurzame mobiliteit en hierbij speelt
ook de invloed van data en duurzaamheid een grote rol. Ik kom graag
bij u langs om te kijken hoe wij samen aan de slag kunnen gaan om
Nederland ook op lokaal niveau bereikbaar te houden!

Rik van der Linden
wethouder mobiliteit Dordrecht

Mario Jacobs
wethouder mobiliteit Tilburg

Jannie Visscher
wethouder mobiliteit Eindhoven
Gemeenten aangesloten bij de VOC: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Bergen op Zoom, Breda, Deventer, Doetinchem,
Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Hengelo,
Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Nijmegen, Tilburg
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Bezoekadres

VNG, Nassaulaan 12, Den Haag
Postadres

Postbus 30435, 2500 GK, Den Haag
Telefoon

070 373 87 10 of 06 547 487 46
E-mail

voc@vng.nl
Website

www.vocgemeenten.nl
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