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Onze inzet

Fietsparkeren op stations

Duurzaamheid en innovatie

Steden en aansturing OV

√ Gelijke bijdrage verantwoordelijke partijen
√ Duidelijkheid over toekomstige Rijksbijdragen

√ Rijksprogramma voor bijdrage aan financiering
√ Kijk niet alleen naar C02, ook naar luchtkwaliteit

√ In stedelijke gebieden komt alles samen. Geef

De tekorten op stations voor fietsparkeerplekken blijven
toenemen. De integrale kosten (aanleg, onderhoud,
beheer, exploitatie en handhaving) moeten worden
gedragen door NS, ProRail en decentrale overheden,
waarbij ieder een derde betaalt. Niet iedere partij is al
zover, maar we hopen hier deze zomer een oplossing
voor te vinden. We trekken aan de bel als dit niet lukt.

Steden werken samen aan duurzame projecten in het
kader van Agenda Stad. Een goed idee om zo
initiatieven te bundelen en een podium te geven. De
noodzaak om het wagenpark te verduurzamen stijgt
vaak boven de financiële mogelijkheden van decentrale
overheden uit. Een Rijkssubsidieprogramma om de
initiatieven van decentrale overheden een duwtje te
geven betaalt zich uit in een snellere verduurzaming van
onze maatschappij. Dat voorkomt dat meerkosten voor
zero-emissievoertuigen ten koste gaat van frequenties.

Het is belangrijk dat de steden aan tafel zitten bij de
totstandkoming van het rail- en busvervoer in de
agglomeraties. Gemeenten weten als geen ander de
verbinding te leggen met de behoeften van inwoners en
bedrijven en maatregelen te nemen om het OV-gebruik
te stimuleren. De bereikbaarheid van Nederland staat
gelijk aan de bereikbaarheid van de steden. En als dit
met het OV willen aanpakken, is het belangrijk om de
rol van de lokale overheden in de stedelijke gebieden
goed te verankeren.

Belangrijke notie bij de verduurzaming is dat we niet
alleen oog moeten hebben voor CO2. Voor gezonde
lucht voor onze inwoners en de groene omgeving zijn
reducties van stikstofoxiden en fijnstof van
levensbelang. Kortom, laten we inzetten op beide.

De stadsbesturen buiten de G3-metropoolregio’s zijn nu
té veel afhankelijk van informele structuren en
afspraken die aan verandering onderhevig kunnen zijn.
De VOC wil daarom een formele positie van de steden
bij de aansturing van de OV-concessies.

Bijkomend probleem hierbij is onduidelijkheid over de
voorgenomen decentralisatie van de Rijksverantwoordelijkheden na 2020. Omdat businesscases over langere
tijd lopen, levert deze onzekerheid voor nu een
probleem op. Blijft het onduidelijk over de
decentralisatie, dan vraagt de VOC de politiek hier
stelling over in te nemen. Dan kunnen we snel aan de
slag.

steden een formele positie in de aansturing van het OV

Belang van sterke steden
De lokale overh ed en in d e sted elijke geb ied en willen h u n sch ou d ers
er on d er zetten om h et sted elijk op en b aar vervoer te verb eteren .
Gemeen ten zijn n iet d irect veran twoord elijk voor d e aan b ested in g
van h et region aal op en b aar vervoer. Dat d oen d e p rovin cies en
vervoersau toriteiten in d elen van d e Ran d stad . Maar gemeen ten
zijn wél als eerste aan zet voor d e in frastru ctu u r, mob iliteitsb eleid
en an d ere d omein en d ie d irect raken aan h et op en b aar vervoer.
Den k d aarb ij aan d e region ale vervoercen trales d ie gemeen ten
op zetten om d e in tegratie van h et d oelgroep en vervoer en h et
op en b aar vervoer mogelijk maken . De sted en zijn d e motor van d e
econ omie en ju ist op lokaal n iveau on tstaat d e en ergie om te
verd u u rzamen en te in n overen .
Om h et op en b aar vervoer n aar een h oger n iveau te tillen vervu llen
d e gemeen ten een cru ciale rol. De rijksoverh eid kan gemeen ten
goed h elp en om d eze rol b eter in te ku n n en vu llen . We stip p en kort
d rie th ema’s aan en geven aan wat gemeen ten n od ig h eb b en om zo
h et op en b aar vervoer te verb eteren .

We h op en d at u kort tijd wilt n emen om on ze wen sen te sp iegelen
aan d e id eeën van u w p olitieke p artij over d it on d erwerp . We
lich ten u iteraard d eze voorb eeld en en an d ere th ema’s graag n ad er
toe (con tactgegeven s staan verd erop ). Of kijk op on ze web site:
www.vocgemeen ten .n l.
Har telij k e gr oeten,

E d Ren ten aar
Voorzitter VOC
Weth ou d er OV te Lely stad

Over de VOC
De VOC is d e b elan gen b eh artiger voor gemeen ten met een
cen tru mfu n ctie in h et op en b aar vervoer. We werken d aarb ij n au w
samen met d e VN G. Bij d e VOC zijn 24 gemeen ten aan gesloten ,
samen goed voor ru im 3 miljoen in won ers:

Bezoek on s in h et geb ou w van d e VN G, aan d e N assau laan 12 in Den
Haag. N eem h iervoor con tact op met on ze secretaris:
arth u r.terweeme@vn g.n l of 06 - 547 487 46.

Led en : Alkmaar, Almelo, Almere, Alp h en aan d en Rijn , Amersfoort,
Ap eld oorn , Barn eveld , Bred a, Deven ter, Dord rech t, E in d h oven ,
E n sch ed e, Gou d a, Haarlem, Hen gelo, Hilversu m, Leeu ward en ,
Leid en , Lely stad en Tilb u rg. Asp iran t-led en : Arn h em, Bergen op
Zoom, Gron in gen , Haarlemmermeer en N ijmegen .

Voor meer in formatie, b ekijk d e web site van d e VOC, of kom n aar
on s jaarsy mp osiu m op 5 oktob er 2016 waarin h et th ema d u u rzaam
op en b aar vervoer cen traal staat.

Op de kaart zijn de leden in het rood en aspirant-leden in geel weergegeven.

Aanmelden voor het symposium kan via maud.de.groot@arnhem.nl

