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In antwoord op uw bovengenoemde brief delen wij u het volgende mede. 
 
Zoals u bekend ontbreekt het noodzakelijke maatschappelijke en bestuurlijke draagvlak voor de 
aanleg van de Ridderkerklijn. U geeft aan het project te hebben geplaatst in de categorie projecten, 
waarvoor tot 2020 geen financiële dekking is. Tegelijkertijd geeft u aan er van uit te gaan dat de 
Ridderkerklijn tussen 2015 en 2020 wordt aangelegd. Wij constateren dat deze wens op geen 
enkel financieel perspectief is gebaseerd. 
 
Tegelijkertijd vraagt u ons bij eventuele ruimtelijke ontwikkelingen het tramtracé niet onmogelijk te 
maken. Feitelijk vraagt u ons hiermee een in tijd ongelimiteerde garantie af te geven, dat wij bij 
eventuele ruimtelijke ontwikkelingen, die op dit moment nog niet zijn te voorzien, het tramtracé 
blijven vrijwaren. 
 
Een dergelijke vrijwaring tot op zijn minst 2020 kunnen wij niet voor onze verantwoording nemen. 
Te meer daar het zelfs zo zou kunnen zijn dat de aanleg van de Ridderkerklijn helemaal niet meer 
aan de orde komt. Immers, wie weet welke ontwikkelingen zich op het gebied van mobiliteit, 
openbaar vervoer en financiën op een zo lange termijn zullen voordoen. 
 
Een dergelijke garantie kan betekenen, dat bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente wij 
genoegen zouden moeten nemen met suboptimale oplossingen tengevolge van het vrijhouden van 
een tracé dat wellicht nooit zal worden gerealiseerd. 
 
Uw vraag kunnen wij daarom niet in positieve zin beantwoorden. Uiteraard zijn wij bereid om een 
en ander nader toe te lichten en een uitnodiging om met u nader van gedachten te wisselen zullen 
wij graag aanvaarden. 
 
Wij hebben uw brief evenals dit antwoord voorgelegd aan de gemeenteraad. 
In zijn vergadering van 23 februari 2012 heeft de raad ingestemd met deze antwoordbrief. 
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