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Mededeling 

Onderwerp 

Vorming van een Vervoerregio Amsterdam-Almere 

Doel van deze mededeling: 

Uw Staten te Informeren over ons besluit deel te nemen aan een stuurgroep die 
voorstellen zal gaan ontwikkelen voor de oprichting van een vervoerregio voor 
het gebied Amsterdam-Almere. 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft het initiatief genomen 
overheden in de Metropoolregio Amsterdam uit te nodigen deel te nemen aan 
een Stuurgroep, die tot taak heeft voorstellen te ontwikkelen om te komen tot 
een Vervoerregio per 1-1-2015. Dit initiatief is genomen als reactie op de kabi
netsplannen tot opheffing van de plusregio's (stadsregio's) en de vorming van 
twee vervoerreglo's in de gebieden Amsterdam-Almere en Den Haag-Rotterdam. 
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Mededeling: 

Gedeputeerde Staten hebben besloten deel te nemen aan de stuurgroep en 
gedeputeerde Lodders van verkeer en vervoer af te vaardigen als deelnemer 
namens hen. 

De Vervoerregio Amsterdam-Almere kan een wenselijke verdieping zijn van de 
huidige vrijwillige samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer binnen de 
Metropoolregio Amsterdam. De provincie Flevoland kan in de vervoerregio een 
betekenisvolle rol vervullen. Deelname aan de gesprekken die lelden tot de 
vervoerregio is daarom een provinciaal belang. Het is daarbij beter als provincie 
actief mee te doen aan de besprekingen, dan af te wachten wat anderen gaan 
bepalen. Uiteindelijk zullen de besprekingen moeten lelden tot een voor de 
provincie goede samenwerkingsvorm, op basis waarvan in 2014 Uw Staten dienen 
te besluiten over toetreding tot de vervoerregio. 

Er is een relatie tussen de vorming van een vervoerregio en het herindelingsont
werp voor een landsdelige provincie. Mocht onverhoopt de landsdelige provincie 
toch worden doorgezet door het rijk, dan ligt het niet voor de hand dat provincie 
Flevoland medewerking verleent aan de vorming van een vervoerregio. In de 
brief die wij hebben verstuurd naar de Stadsregio Amsterdam wordt deze kantte
kening vermeld. 

Het vervolg 
De stuurgroep zal voorstellen ontwikkelen die zullen moeten leiden tot een 
vervoerregio die per 1-1-2015 van start zal gaan. Dit betekent dat in 2014 door 
Uw Staten besluitvorming dient plaats te vinden over deelname van de provincie 
Flevoland aan een vervoerregio. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 
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Verdere informatie 
Hieronder staat ter informatie een passage uit de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de 
plusregio's, d.d. 19 juni 2013: 

"3.3. Twee vervoerreglo's voor de vleugels in de Randstad 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte staat dat bereikbaarheid van stedelijke regio's, main-
ports, brainports en greenports en achterlandverbindingen op orde moet zijn. Gemeenten en pro
vincies moeten de handschoen oppakken en samen met het Rijk aan de slag. Ook na de opheffing 
van de plusregio's verwacht het kabinet dat gemeenten en provincies - evenals in de stedelijke 
gebieden waar geen plusregio actief is - de handen ineen slaan en samen tot goede maatregelen 
voor verkeer en vervoer komen. De grootstedelijke problematiek op de twee vleugels van de Rand
stad vraagt evenwel om een specifieke aanpak. Het kabinet wil erop aansturen dat de betrokken 
gemeenten en provincies in deze gebieden In elk geval tot een vruchtbare vorm van samenwerking 
gaan komen. Hiervoor is aanleiding om de volgende redenen: de complexe situatie met veel knoop
punten, vermenging van soorten verkeer, vervlechting van verkeerssystemen bij wegen en open
baar vervoer, grote drukte, en de noodzaak van slimme maatregelen en Investeringen met name in 
het verstedelijkt gebied vereisen samenspel van de overheden die daar het meeste bij betrokken 
zijn en daarin elk een eigen verantwoordelijkheid hebben: als concessieverlener voor openbaar 
vervoer, als beheerder van Infrastructuur of als ruimtelijk regisseur voor een goede afstemming 
tussen ontwikkelingen voor bijvoorbeeld wonen en werken en de verkeerstromen. Alleen dan zijn 
plannen en programma's effectief. Vervoerreglo's op de twee vleugels moeten lelden tot verbre
ding en versterking van de bestuurlijke samenwerking op het terrein van verkeer en vervoer in en 
rond het verstedelijkt gebied, aansluitend bij bestaande bewegingen In de twee regio's en zij 
moeten ervoor zorgen dat plannen en besluiten van provincies en gemeenten snel tot stand komen 
en worden uitgevoerd. Het is van belang voor de verkeer- en vervoertaak dat de steden en de 
provincies in partnerschap samenwerken. Dat impliceert dat de provincies een betekenisvolle 
positie in het bestuur hebben. De steden hebben zich daartoe bereid verklaard. 

De vervoerreglo's zijn een platform voor samenwerking van gemeenten en provincies op basis van 
een vrijwillige samenwerkingsregeling overeenkomstig de Wgr. In de Zuidvleugel zal de vervoerre
gio het gebied beslaan van de metropoolregio Rotterdam - Den Haag. In de Noordvleugel zal de 
vervoerregio actief zijn in het gebied rond Amsterdam en Almere en de gemeenten van de voorma
lige plusregio Amsterdam. De precieze invulling w1l het kabinet overlaten aan de desbetreffende 
gemeenten en provincies. Het is aan hen om te komen tot vormen van samenwerking, die het beste 
passen bij het betrokken gebied. Daarom wordt de omvang van het gebied en de inrichting van de 
vervoerregio, waarover in de gemeenschappelijke regeling afspraken worden gemaakt, aan de 
betrokken overheden gelaten. Aldus kan flexibel worden gereageerd op nieuwe ontwikkelingen 
rondom verkeer en vervoer: er bestaat Immers steeds de mogelijkheid om - in goed overleg en 
zonodig met nieuwe deelnemers in de gemeenschappelijke regeling - actuele kwesties rond verkeer 
en vervoer aan te pakken. 

Om de vervoerregio te faciliteren, creëert het kabinet de mogelijkheid van een praktische toede
ling van taken en financiële middelen, die aansluit op de samenwerkingsregeling en die de samen
werking stimuleert. Deze praktische regeling voorziet erin dat de vervoerregio rechtstreeks de 
beschikking krijgt over de OV-taak en de BDU-middelen die nu aan de drie plusregio's Amsterdam, 
Rotterdam en Haaglanden toevallen. Daarmee beschikken de betrokken decentrale overheden over 
één gemeenschappelijk werkkapitaal voor verkeer en vervoer in dat gebied, waarover zij gezamen
lijk beslissen. Zij kunnen vervolgens in goed overleg ook voor andere verkeer- en vervoertaken en 
met aangrenzende gebieden via de vervoerregio gaan samenwerken: toetreden van nieuwe deel
nemers behoort Immers tot de mogelijkheden. In voorkomende gevallen kan ook de uitvoering van 
eigen verkeer- en vervoertaken via de samenwerking aan de vervoerregio worden opdragen." 


