Jaarverslag 2017
Publieke versie
November 2018

2

Inhoud

Inleiding

4

De VOC in 2017 in het kort

5

Belangenbehartiging

6

Platform

15

Interne zaken

26

3

Inleiding
In het jaarverslag blikken we terug op het afgelopen kalenderjaar. We werpen een blik op onze belangenbehartiging, laten zien hoe we een bijdrage hebben geleverd aan de
kennisuitwisseling tussen en met gemeenten en brengen in beeld hoe we invulling hebben gegeven aan de platformfunctie die we vervullen. Dit overzicht is bedoeld voor
zowel de gemeenten die aangesloten zijn bij het GNMI als voor andere geïnteresseerden. Voor de leden van het GNMI is een aparte versie beschikbaar waarin ook een
overzicht is opgenomen van de financiële resultaten over het jaar 2018.
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De VOC in 2017 in het kort
Ontwikkeling
In 2017 heeft de VOC zich ontwikkeld tot belangenbehartiger en kennisplatform voor gemeenten in het beleidsveld mobiliteit. De zichtbaarheid van de VOC is toegenomen:
met name de Rijksoverheid, maar ook andere organisaties weten ons platform steeds beter te vinden. Wij mochten enkele nieuwe gemeenten verwelkomen en het IVO werd
opgenomen in de structuur van de VOC. Daarnaast is in het kader van een professionaliseringsslag gestart met de ontwikkeling van het eenpersoonssecretariaat naar een
klein ondersteuningsteam. Verder is een begin gemaakt met het plaatsen van berichten op de website over bijeenkomsten over mobiliteit die worden georganiseerd door
gemeenten die lid zijn van de VOC.

Belangenbehartiging
De VOC heeft op basis van de besprekingen met de gemeenten de belangrijkste knelpunten en wensen van gemeenten overgebracht aan relevante stakeholders. Zo is er bij
de ontwikkeling van het Toekomstbeeld OV nadrukkelijk gewezen op de rol van gemeenten in bijvoorbeeld stationsomgevingen, heeft de Rijksoverheid gebruik gemaakt van
onze overwegingen ten aanzien van de ontwikkeling van een landelijk Bereikbaarheidsfonds en is de VOC aangehaakt bij de ontwikkeling van het Nationale Wegen Bestand.
Daarnaast heeft de VOC zich sterk gemaakt voor een betere verdeling van de financiering voor het fietsparkeren op stations. De standpunten van de VOC zijn ingebracht bij
de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie.

Platform
De VOC heeft zich in 2017 ingezet om de verbreding van het werkveld te implementeren in onze reguliere bijeenkomsten en het jaarlijkse symposium. In 2017 bestonden de
Contactgroep OV en het IVO naast elkaar, waarbij de Contactgroep OV het Dagelijks Bestuur heeft geadviseerd over openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en taxibeleid,
terwijl het IVO zich met een integrale bril zich boog over de overige mobiliteitsvraagstukken. Aan het einde van het jaar ontstond daarnaast het Netwerk MaaS waarin de
ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service worden besproken. Hiermee werd de basis gelegd voor het GNMI-Netwerk bestaande uit verschillende advies-,
project en themagroepen.

Informatievoorziening
In 2017 is de nieuwsbrief van de VOC is 43 maal verstuurd. In de Vrijdagmiddagmail ontvangen de leden een terugblik op de werkzaamheden van de VOC en de
ontwikkelingen in het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer in Nederland. De nieuwsbrief was hiermee ook het afgelopen jaar weer een belangrijke drager voor de
informatievoorziening aan de leden, zij het dat het zich vakinhoudelijk nog beperkte tot de klassieke onderwerpen voor de VOC. Ook wisten gemeenten elkaar beter te
vinden via het digitale netwerk van de VOC en is de hoeveelheid forumdiscussies en het aantal bestanden dit jaar wederom gegroeid.
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Belangenbehartiging
Inleiding
Binnen de VOC draait de belangenbehartiging om het vertolken van het gezamenlijke geluid van gemeenten rondom verkeer en vervoer. In onze werkprocessen is de
belangenbehartiging één van onze belangrijkste activiteiten en van toegevoegde waarde voor de aangesloten gemeenten. Deze activiteiten komen voort uit de overleggen
die we voeren met de gemeenten. In dit jaarverslag geven we een kort overzicht van enkele zichtbare acties. Deze zijn telkens, indien voorhanden, voorzien van een
begeleidend bericht in 2017 geplaatst op de website van de VOC. De website van de VOC is één van de kanalen om uitvoering te geven aan belangenbehartiging. Tijdens de
ambtelijke en bestuurlijke vergaderingen vindt regelmatig overleg plaats tussen vertegenwoordigers van gemeenten en stakeholders. De overleggen zijn een belangrijk
kanaal voor de belangenbehartiging van de gemeenten. Daarnaast leren de gemeenten over de wensen en knelpunten die andere partijen ervaren.

Bereikbaarheidsfonds
De VOC heeft bijgedragen aan een beleidsevaluatie van het ministerie van I&M over de financiering van
mobiliteitsmaatregelen en infrastructuur. De Rijksoverheid concludeerde daarin dat haar financieringssystematiek
zich vooral richt op de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, terwijl er steeds meer behoefte ontstaat aan
het organiseren van bereikbaarheid. In deze evaluatie heeft de VOC aandacht gevraagd voor meer flexibiliteit in
financieringsvormen, het aanpassingsvermogen van infrastructuur door nieuw of anders gebruik en de noodzaak
om meer te sturen op mobiliteitsmaatregelen in plaats van infrastructuur. Deze aspecten worden meegenomen in
de ontwikkeling van een nieuw landelijk Mobiliteitsfonds na 2030.

Nieuwsbericht op de website over het bereikbaarheidsfonds
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Visie op de toekomst van het openbaar vervoer
Als reactie op het landelijke Toekomstbeeld OV, dat de strategische visie van de Rijksoverheid over de ontwikkeling van het collectieve vervoer vastlegt, heeft de VOC een
Visie op de toekomst van het openbaar vervoer vastgesteld. Het OV-beleid raakt immers ook het gemeentelijke beleid rondom het sociale domein, de ordening en inrichting
van de leefomgeving en de wegbeheerderstaken. De VOC roept op tot het nemen van (infrastructurele) maatregelen om reizigersgroei te op te vangen en de dienstverlening
aan reizigers te verbeteren. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de opbouw van netwerken rondom de steden zodat de druk op het wegennet afneemt en
ruimtelijke ontwikkelingen rondom de corridors en knooppunten kunnen plaatsvinden. Tenslotte is het ook belangrijk om ruimte te geven aan innovaties van het OV-product,
infrastructuur en het aanbod van vervoersdiensten aan reizigers.

Nieuwsbericht op onze website over de positie van de gemeente in de ontwikkeling van het openbaar vervoer en standpunt van de VOC over de toekomstige ontwikkeling van het openbaar
vervoer. Het standpunt is tot stand gekomen op basis van advies van de Contactgroep OV
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Nationaal Wegenbestand
Sinds 2017 is de VOC, met de koepelorganisaties UvW en IPO, betrokken bij de verkenningen naar een Nationaal Wegenbestand door Rijkswaterstaat. De inzet van dit
bestand is dat alle openbare data over wegen gebundeld worden, zodat overheden en weggebruikers de beschikking krijgen over actuele, betrouwbare en doelmatige data.
Concreet kan daarbij gedacht worden aan de ligging van wegen, milieueffecten en op termijn ook snelheidsregimes en bebordingen. De VOC is verder in gesprek met
Rijkswaterstaat om op projectniveau het gemeentelijke geluid te laten klinken. Hierbij wordt de bestuurlijke afstemming met de VNG gezocht. Onze inzet sluit goed aan op
ons profiel van gemeentelijke belangenbehartiger en platform dat zich bezighoudt met innovatie van het lokale mobiliteitsbeleid.

Nieuwsbericht op onze website over het beheer van infrastructuurdata

8

Fietsparkeren bij stations
In 2017 is er doorlopend inzet gepleegd voor het Bestuursakkoord fietsparkeren op stations. Daarbij heeft de VOC zich vooral gericht op deelname aan de ambtelijke tafels,
met aandacht voor de problematiek die gemeenten rondom de financiering en exploitatie van stationsfietsenstallingen ervaren. Deze inzet is verweven met onze
oorspronkelijke inzet op het gemeentelijke OV-geluid maar ook een voorbeeld van de verbreding richting integrale mobiliteitsvraagstukken die gemeenten raken.

Nieuwsbericht op onze website over fietsparkeren bij stations in het kader van een vergadering van het VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO)
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Verzorgingsplaatsen
Rijkswaterstaat heeft de VOC opgenomen in de groep van belanghebbende branche- en koepelorganisaties bij de ontwikkeling van nieuw verzorgingsplaatsenbeleid voor de
Rijkswegen. Gemeenten hebben voornamelijk met deze voorzieningen te maken in het kader van het omgevingsbeleid en in mindere mate het mobiliteitsbeleid. Denk daarbij
het mogelijke effect op omwonenden en op de voorzieningen in de buurt. Om die reden heeft de VOC de acties afgestemd met de afdeling van de VNG die zich bezig houdt
met ruimtelijke ordening. Daarnaast speelt voor gemeenten de problematiek rondom het vrachtwagenparkeren, waarbij juist geen gebruik wordt gemaakt van de
Rijksvoorzieningen, maar van het gemeentelijk of provinciaal wegennet. Omdat de totstandkoming van het nieuwe beleid vertraging heeft opgelopen is nog niet bekend hoe
het nieuwe verzorgingsbeleid er uit gaat zien.

Nieuwsbericht op onze website over het belang van omgevingsbeleid binnen het beleid voor verzorgingsplaatsen langs de Rijkswegen
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Geluidoverlast spoor
De VOC heeft het initiatief genomen om samen met de VNG in overleg te treden met de Rijksoverheid over het programma voor de aanpak van geluidsoverlast bij
spoorwegen. Hiervoor hebben enkele overleggen in klein verband plaatsgevonden en een overleg tussen ProRail, Ministerie van IenW met de gemeenten in de Contactgroep
OV. Dit overleg heeft ertoe geleid dat de Rijksoverheid beter inzicht heeft gekregen in het planvormingsproces van gemeenten en de interne besluitvorming en hier rekening
mee kan houden in de uitvoering van het programma. Dit is een goed voorbeeld van belangenbehartiging op basis van onderlinge uitwisseling van kennis tussen
Rijksoverheid en gemeenten.

Nieuwsbericht op onze website over de bespreking van gemeenten met de Rijksoverheid over het programma voor de aanpak van geluidsoverlast van spoorwegen in de vergadering van de VOC
Contactgroep OV in Hilversum
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Autodelen
Naar aanleiding van een oproep van de Green Deal Autodelen (samenwerking van overheden en marktpartijen) aan gemeenten om het autodelen te stimuleren heeft de VOC
de branche uitgenodigd om samen op zoek te gaan naar verbeteringen die overheden en marktpartijen kunnen doorvoeren. De factsheet die de Green Deal Autodelen heeft
opgesteld waarin aanbevelingen staan voor gemeenten leende zich goed om meer te weten te komen over werkprocessen van marktpartijen. We hebben uiteindelijk geen
overleg gevoerd met de branche waarin we exact deze vragen hebben behandeld. Wel hebben we de knelpunten die zich voordoen bij het stimuleren van autodelen
meerdere malen besproken met vertegenwoordigers van kennisinstituten en branchevertegenwoordigers in direct overleg met de gemeenten.

Nieuwsbericht over het belang van uitwisseling van kennis tussen marktpartijen en overheden ter bevordering van het autodelen
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Integratie ov en doelgroepenvervoer
Dit onderwerp komt veel terug in de overleggen die in VOC-verband plaatsvinden. We zien de roep om de samensmelting tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
op allerlei niveaus terug en in 2017 hebben we hier al goede voorbeelden van gezien. Dit kwam met name naar voren tijdens het VOC-symposium in Doetinchem (later meer)
waar de provincie, gemeente en vervoerder de stadsdienst en een deel van het doelgroepenvervoer hebben versmolten met elkaar. De integratie hoeft niet alleen in het
vervoersaanbod tot uiting te komen. Er lopen verschillende initiatieven om mensen die afhankelijk zijn van het doelgroepenvervoer in de gelegenheid te stellen om gebruik te
maken van het reguliere openbaar vervoer. Een voorbeeld hiervan is Blue Assist, waar de VOC in samenwerking met de gemeente Barneveld heeft meegedraaid in een
project met mensen met een communicatieve beperking. Zonder de voorkeur uit te spreken over de verschillende producten die in omloop zijn was de ervaring met
BlueAssist insiprerend en gaf het een beeld van de potentie van dergelijke hulpmiddelen om te komen tot een meer inclusieve samenleving.

Nieuwsbericht over een van de initiatieven die gevat kunnen worden binnen een brede definitie van integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer
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Zero emissie doelgroepenvervoer
De VOC heeft in 2017 deelgenomen aan een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat speciaal hiervoor opgezette landelijke begeleidingsgroep om te komen tot
zero emissie doelgroepenvervoer. In deze ‘Coalition of the Willing’, waar een brede vertegenwoordiging vanuit de sector zitting in heeft, heeft de VOC in samenwerking met
de VNG benadrukt dat het in het kader van de klimaatopgaven van essentieel belang is om het vervoer te verduurzamen en tegelijkertijd er voor te zorgen dat dit niet ten
koste gaat van de kwaliteit in het aanbod van het doelgroepenvervoer. Daarbij heeft de VOC een belangrijk aandeel gehad in het goed aanhaken van de individuele
gemeenten bij het bestuursakkoord dat een jaar later zou worden gesloten en waar mogelijk zich ingezet voor een constructief overleg tussen de verschillende betrokken
partijen bij dit traject.
In het jaar 2017 bevond zich dit traject in de opstartfase. Er is daarom in 2017 geen bericht over verschenen op de website van de VOC.

Tweede Kamerverkiezingen
Van bovenstaande belangrijke thema’s is aan de aangesloten gemeenten gevraagd welke punten we daarvan naar voren wilden brengen bij de politieke partijen die
meededen met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De VOC heeft dit in brochurevorm gegoten en aangeboden aan de verschillende fracties. Tijdens de formatie heeft de
VOC in samenwerking met de VNG tevens aandacht gevraagd voor de punten en daarbij waar mogelijk ook andere onderwerpen meegenomen waar gemeenten een rol
kunnen spelen in de lokale en landelijke mobiliteitsopgaven. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om parkeertarieven te differentiëren naar milieukenmerk.

De brochure die de VOC gedurende de aanloop naar de verkiezingen en de formatieperiode heeft gehanteerd om de punten kracht bij te zetten. De VOC heeft reeds in de zomer van in het
voorgaande jaar een bericht gepubliceerd waarin het de inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen kenbaar maakt.
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Platform
De VOC heeft in 2017 invulling gegeven aan de platformfunctie door het organiseren van bijeenkomsten voor de leden en door het aanbieden van het digitale netwerk
(ROMnetwerk). Daarnaast heeft de VOC op 13 oktober samen met de gemeente Doetinchem het VOC-Symposium georganiseerd.

Ambtelijke overleggen
De VOC kende in 2017 twee structurele ambtelijke overlegplatforms: de Contactgroep OV en het IVO. Daarnaast is aan het einde van het jaar gestart met de eerste
Themabijeenkomst.

Contactgroep OV
De Contactgroep OV adviseert het Dagelijks Bestuur over vraagstukken rondom het openbaarvervoerbeleid. Daarnaast bespreken gemeenten onderling de voortgang
rondom de aansturing en exploitatie van het openbaar vervoer in stad en regio. Op de agenda van de Contactgroep OV staat verder het verslag van de meest recente
vergadering van het IVO en van het Dagelijks Bestuur. Aanvullend vindt tijdens de bijeenkomsten overleg plaats tussen de gemeenten en stakeholders, waarvan de
Rijksoverheid de belangrijkste gesprekspartner is. De volgende organisaties hebben een presentatie gehouden en discussie gevoerd met de Contactgroep OV:
•

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

•

ProRail

•

Rijkswaterstaat

•

ROVER

•

9292

•

OV-bureau Groningen-Drenthe

•

HHM

•

Forseti

•

Keobike

•

Stapp.In

•

Automaatje

Aansluitend op de vergadering vindt in de regel een werkbezoek plaats aan een project of bespreken de gemeenten een specifiek beleidsvraagstuk dat speelt in de gemeente
die de vergadering faciliteert. De Contactgroep OV is in 2017 vijf maal bijeen gekomen, waarbij de volgende gemeenten een ruimte beschikbaar stelden en een
middagprogramma hebben georganiseerd met daarbij genoteerd de invulling van het middagprogramma:
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•

Lelystad (regiecentrale doelgroepenvervoer, duurzaamheid in de OV-concessie; OV-bereikbaarheid in Lelystad Airport

•

Almere (ruimtelijke en vervoerskundige vraagstukken bij de toekomstige herinrichting bussstation station Almere Centrum)

•

Groningen (OV in Groningen en Drenthe, Hubs Groningen en Drenthe, rondleiding busstalling Qbuzz, Spoorzone Groningen Hoofdstation)

•

Hilversum (lunch met de Contactgroepleden)

•

Barneveld (Harselaartunnel Barneveld Noord)

Onderwerpen die in de Contactgroep OV aan de orde komen zijn buiten het openbaar vervoer onderwerpen die raken aan het openbaar vervoer, zoals het
doelgroepenvervoer, VRI’s, fietsparkeren bij stations en de ontwikkeling van stationsgebieden. Verder staan zaken op de agenda die betrekking hebben op de interne
organisatie van de VOC, de manier waarop het VOC uitvoering geeft aan het werkplan en de samenwerking met de leden. De volgende onderwerpen zijn in de Contactgroep
OV besproken:
•

Ontwikkelingen in de organisatie en exploitatie van het openbaar vervoer in stad en regio

•

Strategische visie op de aansturing en organisatie van het openbaar vervoer

•

Domeinverbreding, formalisatie en naamswijziging VOC

•

Ontwikkelingen in de integratie van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer

•

Reisinformatie en doelgroepen

•

Gemeenten en Mobility-as-a-Service (MaaS)

•

EU-richtlijn ITS

•

Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor

•

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

•

Regelgeving voertuigeisen bussen

Buiten de vergaderdata werd geregeld gebruik gemaakt van het digitale netwerk om vragen voor te leggen en documenten te delen. Meer over het digitale netwerk is te
vinden bij “informatievoorziening”.
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De Contactgroep OV kwam op 24 mei bijeen in Groningen, waar Menno Oedekerk een toelichting geeft op het OV-beleid in de gemeente Groningen

IVO
Het jaar 2017 was het eerste jaar waarbij het secretariaat van het IVO werd verzorgd door het GNMI, waar dit in de jaren ervoor werd voorzien door de VNG. Het IVO
adviseert het Dagelijks Bestuur over mobiliteitsvraagstukken, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen disciplines als milieu, ruimte en economie. Op de agenda staan het
verslag van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Contactgroep OV. Onderwerpen die aan bod komen bij het IVO hebben te maken met verkeersveiligheid,
parkeren, fietsbeleid en data. Net als in de Contactgroep OV is het IVO het platform voor gemeenten om de ontwikkelingen in het mobiliteitsbeleid te delen met elkaar en
met andere organisaties. Het IVO komt net als de Contactgroep OV bijeen bij één van de deelnemende gemeenten om aansluitend op de vergadering een actueel
beleidsonderwerp van de gastgemeente te bespreken of een toelichting te krijgen op een lokaal infrastructuurproject. De volgende organisaties hebben een presentatie
gehouden en discussie gevoerd met het IVO:
•

Rijkswaterstaat

•

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

•

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

•

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
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•

Hogeschool Windesheim Flevoland

•

CROW-Fietsberaad

•

Ministerie van Economische Zaken

•

RAI-vereniging

•

BOVAG

•

Mobycon

•

Provincie Gelderland

Het IVO is in 2017 net als de Contactgroep OV vijf maal bijeen gekomen. De volgende gemeenten en organisaties hebben de vergadering gefaciliteerd en een
middagprogramma verzorgd:
•

Arnhem (Onderzoek Fietsparkeren bij Stations, duurzame mobiliteit en rondleiding bedrijventerrein IPKW)

•

Utrecht en CROW-KpVV (Nieuw GVVP Utrecht, innovaties in verkeer en vervoer)

•

Den Haag en VNG (Fietsvoorzieningen binnenstad en effect van onderhoudswerkzaamheden op de bereikbaarheid)

•

Apeldoorn (Fietsparkeervoorzieningen en handhaving binnenstad en planologische vraagstukken rondom ruimte en verkeer)

•

Automotive Campus Helmond (Rondleiding verkeerscentrale Rijkswaterstaat)

De volgende onderwerpen zijn in 2017 het IVO besproken:
•

Nationaal Wegenbestand (NWB)

•

Green Deal Autodelen

•

Wetgeving evenementenverkeersregelaars

•

Platform incidentenanalyse overwegen

•

Toegankelijkheid openbare ruimte en laadinfrastructuur

•

Rapport Rli: Dichtbij en Sneller

•

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

•

IBO Verkeershandhaving

•

Fietsparkeren bij Stations

•

Tour de Force en Agenda Fiets 2017 – 2020

•

Omgevingswet en mobiliteit

•

Elektrisch rijden en Formule E-team
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•

Domeinverbreding, formalisatie en naamswijziging VOC

•

Light Electric Vehicles (LEV’s)

•

Speedpedelec en fietsbeleid

•

Regelgeving hulpdiensten

•

Nationale Mobiliteits- en Capaciteitsanalyse (NMCA)

Tijdens de vergadering van het IVO in Apeldoorn op 29 september 2017 stond de regelgeving en beleid rondom light electric vehicles (LEV) op het programma. Na afloop konden de deelnemers
een LEV uitproberen

Themabijeenkomst
Eind 2017 is de eerste VOC Themabijeenkomst gehouden. De Themabijeenkomst is een incidentele bijeenkomst waar kennisdeling, vraagarticulatie en het zoeken naar
oplossingen voor knelpunten centraal staat. Het moet invulling geven aan de behoefte van gemeenten om de inhoudelijke vraagstukken die gemeenten voorliggen met
elkaar te bespreken en daarbij voornamelijk de vraag te beantwoorden ‘hoe’ de problematiek aangepakt kan worden. De VOC-Themabijeenkomsten staan open voor alle
gemeenten, zodat ook gemeenten die geen (aspirant)lid zijn van de VOC kunnen kennismaken met de VOC en het netwerk van gemeenten. De eerste Themabijeenkomst
vond plaats bij CROW-KpVV in Utrecht en stond in het teken van Mobility as a Service. Tijdens de bijeenkomst, die geleid werd door Robert Scheerder (Integraal Sustainable
19

Transitions), heeft een verkenning plaatsgevonden naar de rol van gemeenten in Mobility-as-a-Service. Samen met de tweede bijeenkomst die in februari 2018 zou worden
gehouden heeft dit geleid tot een publicatie waarin het vraagstuk wordt geanalyseerd, de dilemma’s op tafel worden gelegd en structuur aanbrengt in de vraag hoe een
gemeente zich in dit onderwerp kan positioneren.

Eén van de gepresenteerde sheets tijdens de VOC Themabijeenkomst MaaS en gemeenten op 3 november 2017

Jaarsymposium
Het zevende achtereenvolgende jaarsymposium van de VOC vond plaats op 13 oktober in Doetinchem. De dag stond in het teken van innovatief lokaal en regionaal
mobiliteitsbeleid. We waren te gast in de raadszaal van het gemeentehuis en in het OV-museum van Doetinchem. Het programma is op de volgende pagina weergegeven.
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Het programma van het VOC-Symposium 2017 in Doetinchem
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Van de dag is een verslag beschikbaar. Daarnaast is de dag in foto’s vastgelegd, waarvan enkelen hieronder zijn weergegeven.

22

Informatievoorziening
Website
De website van de VOC is in 2017 verder ontwikkeld. De website is ons
visitekaartje: de VOC kan laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Ondanks
het ontbreken van specifieke expertise op het gebied van communicatie is het
gelukt om onze leden en stakeholders te bereiken met nieuwsberichten over de
ontwikkelingen van de VOC, onze inzet op de beleidsonderwerpen en de
standpunten die zijn ingenomen op de beleidsinhoudelijke onderwerpen.
In 2017 is het aantal publicaties op de website fors toegenomen ten opzichte van
voorgaande jaren. Dit heeft geleid tot een behoorlijke bezoekersstijging en
zichtbaarheid in externe vakpublicaties zoals OV Magazine en Verkeerskunde.
Daarnaast wordt de VOC uitgelicht op de VNG-webpagina over mobiliteitsbeleid.
Wij gebruiken de website voor informatievoorziening, het uitlichten van nieuwe
aangesloten gemeenten en voor de verspreiding van verslagen op hoofdlijnen
van onze werkvormen Contactgroep OV en Intergemeentelijk Verkeersoverleg.
Hierdoor weten ook andere partijen ons goed te vinden.
Naast de website beschikt de VOC over een Twitteraccount. Deze is ingezet voor
de communicatie over bijvoorbeeld het VOC-Symposium, maar ook als middel om
lezers te wijzen op nieuwe berichten op de VOC-website.
In 2017 zijn de volgende berichten verschenen die betrekking hebben op de
volgende onderwerpen (een deel hiervan is terug te vinden in het hoofdstuk Belangenbehartiging):

Sociale bereikbaarheid
VOC-Symposium
Taxibeleid

Autodelen

Mobility-as-a-Service

Grensoverschrijdende bereikbaarheid
Nieuwe VOC-leden

Elektrisch laden

Light Electric Vehicles

Speed-pedelec

HOV

Organisatie van het OV

Verzorgingsplaatsen Rijkswegen
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Bereikbaarheidsfonds

Infrastructuurdata

Integratie OV en doelgroepenvervoer

Verzorgingsplaatsen Rijkswegen

Reisinformatie

Mobiliteit volgens de menselijke maat

Koerswijziging VOC

Bovenstaande grafiek geeft het aantal bezoekers en het aantal bezoeken weer van de website van de VOC over het jaar 2017

Intern digitaal netwerk
Een andere belangrijke drager van de VOC is het interne digitale netwerk. De VOC heeft in 2017 net als in de voorgaande jaren gebruik gemaakt van het ROM-netwerk van de
VNG om het onderlinge contact tussen de leden vorm te geven. Binnen dit netwerk zijn er groepen ingericht voor de Contactgroep OV, het Intergemeentelijk Verkeersoverleg
en het Dagelijks Bestuur. Gezien de personele capaciteit ging de aandacht vooral uit naar het verzamelen en ontsluiten van informatie over onze bijeenkomsten en de
uitwisseling tussen secretariaat en achterban. Er zijn over het jaar 2017 geen gebruiksstatistieken beschikbaar. Dit is het resultaat van de overgang naar een ander systeem in
het jaar 2018, waarbij bij het opmaken het GNMI niet meer beschikte over de mogelijkheid om gegevens bij de leverancier van het ROMnetwerk in te winnen.
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Nieuwsbrief
Bijna wekelijks wordt door het secretariaat een nieuwsbrief opgemaakt en verzonden naar de leden. In de nieuwsbrief worden de ontwikkelingen in het openbaar vervoer
opgenomen die door landelijke, regionale en lokale media zijn verspreid. Daar bovenop wordt teruggeblikt en vooruitgegekeken op besprekingen van de VOC met
stakeholders. Ook is er aandacht voor gratis toegankelijke bijeenkomsten die worden georganiseerd voor gemeenten. De nieuwsbrief van de VOC is in 2017 in totaal 43 keer
verschenen.
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Interne zaken
Koerswijziging VOC
Eind 2016 hebben de VOC-leden besloten om verder te gaan als belangenbehartiger en kennisplatform voor gemeenten op in het beleidsveld mobiliteit. Daarmee is het
principe dat we alleen optreden voor centrumsteden binnen het thema openbaar vervoer verlaten. Deze heroriëntatie heeft verder vorm gekregen in het werkplan 2017.
Daarbij is het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO), dat voorheen dienst deed als ambtelijk adviesorgaan voor de VNG opgenomen in de VOC-structuur. De VOC heeft zich
er voor ingezet dat de relatie tussen het IVO en de VNG-commissie in tact bleef, waardoor de facto het IVO haar rol kan blijven vervullen. Daarnaast is primair het IVO, net als
de Contactgroep OV, het ambtelijk voorportaal voor het Dagelijks Bestuur van de VOC. Omdat het IVO zich bezighoudt met strategische mobiliteitsvraagstukken zijn
onderwerpen als parkeren, fietsbeleid en verkeersveiligheid toegevoegd aan het spectrum van de VOC. Thema’s als mobiliteitsdata en duurzaamheid vormen de verbinding
met de Contactgroep OV, dat naast openbaar vervoer ook steeds vaker doelgroepenvervoer en mobility as a service terug ziet komen op de agenda. De vakinhoudelijke
oriëntatie van de VOC sluit aan op de bestuurlijke oriëntatie van de VNG waar het gaat om belangenbehartiging en de VOC vervult een belangrijke schakel in de agendering
van de gemeentelijke behoefte aan kennis bij de programmering van het CROW-KpVV. Voor de VOC en de leden was deze positie vanaf het moment dat de koerswijziging
werd ingezet verklaarbaar en helder, maar de VOC heeft er goed aan gedaan om er een jaar voor te nemen om deze verandering ook inzichtelijk te maken voor de
stakeholders. Op basis van gesprekken die lopende het jaar zijn gevoerd met de verschillende stakeholders van de VOC bleek dat de invulling van de nieuwe rol van de VOC
goed werd ontvangen. Met name het bieden van een aanspreekpunt voor het aan gaan van het gesprek met gemeentelijke vertegenwoordigers op vakinhoudelijk niveau
wordt door zowel de leden als door de stakeholders gewaardeerd. Tegelijkertijd is ook de directe relatie van de VOC met de VNG en het CROW-KpVV van grote meerwaarde
voor partijen. Het enthousiasme over de ‘domeinverbreding’ zoals dit intern werd genoemd was aanleiding om ook de naam VOC te wijzigen in een naam die beter aansluit
bij de werkzaamheden en de doelgroep. Dit proces is in samenspraak met de leden halverwege 2017 opgezet en zou uiteindelijk begin 2018 resulteren in de naamswijziging
naar het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI).
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Nieuwsbericht over de koerswijziging van de VOC in het vakblad Verkeerskunde dat op 6 februari 2017 verscheen
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Uitbreiding secretariaat
Om invulling te kunnen geven aan de uitbreiding van de beleidsthema’s waar de VOC zich mee bezig houdt is in het najaar van 2017 het secretariaat uitgebreid met een
betaalde beleidsmedeweker en een tijdelijke kracht. Hierdoor was het mogelijk om ondersteuning te bieden aan het IVO, beleidsadvisering aan het Dagelijks Bestuur,
belangenbeharting en kennisondersteunende taken van de VOC.

De leden en het Algemeen Bestuur
De VOC is aan het groeien. Waren in 2016 nog 25 gemeenten1 aangesloten bij de VOC, het afgelopen jaar is dat aantal gegroeid naar 28. Hiervan waren 22 gemeenten
betalend lid en waren zes gemeenten aangesloten als aspirant-lid. Ledengroei betekent dat meer gemeenten elkaar kunnen bereiken via het netwerk van de VOC en de
toegang tot expertise voor de leden toeneemt, de belangenbehartiging wordt gevoed door meer gemeenten en dat andere partijen meer gemeenten kunnen bereiken via de
VOC. Het geeft de VOC daarnaast meer mogelijkheden om te voorzien in de ondersteuning, het verbreedt het blikveld en we bouwen daarmee verder aan onze diversiteit.
De volgende gemeenten maakten in 2017 deel uit van de VOC (leden en aspirant-leden*): Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,
Barneveld, Bergen op Zoom*, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen*, Haarlem, Haarlemmermeer*, Hengelo, ’s-Hertogenbosch*, Hilversum,
Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Moerdijk*, Nijmegen*, Sittard-Geleen* en Tilburg.
Het Algemeen Bestuur van de VOC wordt gevormd door de wethouders verkeer en vervoer van de gemeenten die lid zijn van de VOC en de aspirant-leden.2 Het Algemeen
Bestuur heeft in 2017 één maal vergaderd. De tweede vergadering stond gepland op december 2017, maar de vergadering is verplaatst naar januari 2018. De vergadering op
5 juli bestond uit een schriftelijke ronde. Het Algemeen Bestuur heeft in deze vergadering onder meer het jaarverslag over 2016 behandeld. Daarnaast heeft het Algemeen
Bestuur zich uitgesproken voor de professionalisering van de vereniging is het Dagelijks Bestuur gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe naam die beter aansluit bij
de nieuwe koers van de VOC. In de naar januari 2018 doorgeschoven vergadering is het werkplan en de begroting voor 2018 vastgesteld. Een overzicht van de wethouders
die de gemeenten die volwaardig lid zijn van de VOC vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur zijn op de volgende pagina weergegeven.

1

Betalende leden (21 in 2016) aangevuld met aspirant-leden (4 in 2016).

2

De wethouders verkeer- en vervoer van de gemeenten die aspirant-lid zijn van de VOC hebben geen stemrecht in het Algemeen Bestuur.
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Algemeen Bestuur
2017

Ed Rentenaar,

Hans van Agteren

Boaz Adank

Frits Huis

Floris Voorink

Jan Bron

Lelystad (vz)

Enschede

Breda

Almere

Hilversum

Hengelo

Jan Nagengast

Hans Buijtelaar

Jannie Visscher

Rik vd Linden

Friso Douwstra

Mario Jacobs

Cora-Yfke Sikkema

Alkmaar

Amersfoort

Eindhoven

Dordrecht

Leeuwarden

Tilburg

Haarlem

Hans van Daalen

Johan Kruithof

Hilda Niezen

Robert Strijk

Liesbeth Grijsen

Irene ten Seldam

Tjeerd Hoekstra

Barneveld

Apeldoorn

Gouda

Leiden

Deventer

Almelo

Alphen ad Rijn
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Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur vormt de tactische laag van de VOC en neemt binnen de kaders die het Algemeen Bestuur meegeeft besluiten over de lobbyinzet, dienstverlening en
invulling van de platformfunctie. Het Dagelijks Bestuur is sinds het aantreden van de leden halverwege 2014 ongewijzigd gebleven en bestond uit Ed Rentenaar (Lelystad,
InwonersPartij), Mario Jacobs (Tilburg, GroenLinks), Jannie Visscher (Eindhoven, SP) en Rik van der Linden (Dordrecht, ChristenUnie). Het Dagelijks Bestuur heeft in 2017 vijf
maal vergaderd. Inhoudelijke onderwerpen waarover de DB-leden hebben gesproken waren onder de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, fietsparkeren
bij stations, open data en smart mobility, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, het Bereikbaarheidsfonds, Mobility-as-a-Service, de toekomstige organisatie van het
openbaar vervoer, infrastructuurdata, de differentiatie van parkeertarieven en de EU-richtlijn over ITS. Vermeldenswaardig is tevens het overleg tussen het Dagelijks Bestuur
en het NWO over de mogelijkheden om een koppeling aan te brengen tussen innovatieve projecten met een wetenschappelijk karakter en gemeentelijk beleid. Naast
reguliere organisatorische zaken is veelvuldig gesproken over de koerswijziging van de VOC inclusief het traject naar de naamswijziging en professionalisering van het
secretariaat. Het Dagelijks Bestuur heeft daarnaast invulling gegeven aan de rol van schakel tussen de verkenningen en advisering van de Contactgroep OV en het IVO en de
strategische besluitvorming door het Algemeen Bestuur.

Ed Rentenaar (voorzitter), Mario Jacobs, Jannie Visscher en Rik van der Linden vormden het afgelpen jaar Dagelijks Bestuur van de VOC
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Secretariaat
Het VOC-secretariaat is gehuisvest bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de Nassaulaan in Den Haag. De veranderde beleidsinhoudelijke capaciteit van de VNG
voor mobiliteit en de daaruit voortvloeiende werkvelduitbreiding van de VOC heeft ervoor gezorgd dat het VOC-secretariaat ook binnen het huis van de gemeenten een meer
autonome positie heeft gekregen. Tegelijkertijd is in goed overleg en op pragmatische basis met de ondersteunende diensten van de VNG gekeken waar de VOC taken kon
opvangen die niet meer konden worden afgehandeld door de gemeentekoepel. Uitgangspunt hierbij was dit gefaseerd en op het tempo van de VOC te doen, daarbij lopende
het jaar steeds meer aansluitend op de ambities van de VOC. Omdat onze begroting geen mogelijkheden bood voor extra inzet is dit met een combinatie van creativiteit en
ervaring zo goed mogelijk proberen op te vangen, daarbij altijd in goede harmonie met de ondersteunende diensten van de VNG. We hebben ondanks het extra werk dat op
het secretariaat af kwam en de aandacht af leidde van de kerntaken van de VOC altijd mogen rekenen op de positief-kritische ondersteuning van onze ambtelijke en
bestuurlijke achterban. De secretaris was net als in de voorgaande jaren verantwoordelijk voor de inhoudelijke productie van de VOC, de communicatie via de website, de
nieuwsbrief en de ambtelijke woordvoering. De secretaris droeg daarnaast zorg voor verenigingszaken (jaarverslagen, werkplannen en ledenmanagement) en is als
belangenbehartiger ook actief voor de leden als lobbyist. In 2017 kwam daar de taak om de VOC in het licht van de koerswijziging te professionaliseren en geleidelijk te
bouwen aan een klein team dat invulling kan geven aan de behoeften van de leden.
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