Uitnodiging themabijeenkomst Concessie Openbaar Vervoer Gooi en Vechtstreek 2021-2031

De gemeente Hilversum gaat graag met u in gesprek over de Concessie Openbaar Vervoer
Gooi en Vechtstreek 2021-2031. Nu is het moment om input te geven op het ontwerp
Programma van Eisen dat de provincie Noord-Holland hiervoor heeft opgesteld.
Achtergrond
Alle Hilversummers moeten gebruik kunnen maken van goed openbaar vervoer. Onze ambitie
is maatwerk. Om zo goed mogelijk input voor de concessie te leveren, werken de gemeenten
in de Gooi en Vechtstreek samen. Daarbij willen we ook graag bewoners en gebruikers actief
betrekken en concrete ideeën en wensen bij hen ophalen.
Concessie
Wettelijk is bepaald dat het stad- en streekvervoer alleen uitgevoerd kan worden door
vervoerders aan wie de provincie toestemming (een concessie) heeft verleend. Een concessie
betekent dat een vervoerder het alleenrecht heeft om onder voorwaarden het openbaar vervoer
te verzorgen in een bepaald gebied voor een bepaalde tijd. De huidige concessie loopt af en er
is een start gemaakt met een nieuwe concessie Gooi en Vechtstreek 2021-2031.
De provincie Noord-Holland verleent de concessie. Van tevoren maakt de provincie een
Programma van Eisen, waarin zij aangeeft waaraan het openbaar vervoer ten minste moet
gaan voldoen. Het ontwerp Programma van Eisen is begin 2019 gereed en u kunt input
leveren voor de zienswijze die de gemeentes bij de provincie kunnen indienen. U kunt uw
mening geven tijdens de themabijeenkomst op:




Datum: Dinsdag 29 januari 2019
Tijdstip: 19.00 uur – 22.00 uur
Locatie: Burgerzaal Raadhuis, Hilversum

Zodra het ontwerp Programma van Eisen er is, kunt u dit inzien op
www.hilversum.nl/pveconcessie
Input kan dus tijdens de sessie worden gegeven, maar u kunt het ook schriftelijk voor de
bijeenkomst indienen bij Bart van der Helm via: b.vanderhelm@hilversum.nl. Zo kunnen we
de bijeenkomst goed voorbereiden.

Programma
19.00 uur:

Inloop

19.30 uur:

Opening door wethouder Verkeer Annette Wolthers

19.45 uur:
vooruit

Jordy van Slooten van de Regio Gooi en Vechtstreek blikt terug en

20.00 uur:

Tijd om vragen te stellen. Naast Jordy van Slooten is Anne Koot van de
provincie Noord-Holland aanwezig om vragen te beantwoorden

20.15 uur:

In groepen uiteen om input op het Programma van Eisen gezamenlijk te
formuleren (eerste ronde)

21.00 uur:

Plenaire terugkoppeling eerste ronde

21.15 uur:

In groepen uiteen (tweede ronde)

21.45 uur:

Plenaire terugkoppeling tweede ronde

22.00 uur:

Afsluiting door wethouder Verkeer Annette Wolthers

U kunt zich voor de themabijeenkomst aanmelden via: communicatie@hilversum.nl
Ik hoop u op 29 januari te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Annette Wolthers
Wethouder Verkeer

