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Onderwerp: reactie op discussienotitie "naar een toekomstvast openbaar vervoer" 
 
Geachte heer Uijtdewilligen, 
 
Op 6 maart stuurde u ons, namens mevrouw Baljeu, de discussienotitie "naar een toekomstvast 
openbaar vervoer" toe, zoals deze op 29 februari 2012 in het Dagelijks Bestuur van de stadsregio 
Rotterdam is behandeld. 
 
Als bijlage sturen wij u een ambtelijke reactie op deze discussienotitie toe. 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de discussienotitie. Wij stellen met u vast dat 
het helaas noodzakelijk is om een forse bezuiniging door te voeren in het openbaar 
vervoersysteem. Dat neemt niet weg dat wij samen met u het onderzoek willen doorlopen om in 
beeld te brengen hoe deze bezuinigingen op verantwoorde wijze kunnen worden gerealiseerd.  
 
Overigens hadden wij graag gezien dat wij de gemeenteraad van Ridderkerk, voordat verdere 
besluitvorming plaats vindt bij de stadsregio, hadden kunnen betrekken bij de discussiepunten uit 
de discussienotitie. Op basis van uw planning is daarvoor echter onvoldoende tijdruimte. 
Op dit moment moeten wij ons daarom beperken met het schriftelijk informeren van de raad over 
de lopende onderzoeken en de daaruit voortvloeiende discussiepunten en dilemma’s. Niet eerder 
dan op 12 april 2012 kan de betreffende raadscommissie hierover van gedachten wisselen. 
 
Op 12 april 2012 staat ook een stadsregionaal portefeuillehouderoverleg gepland waarin het 
openbaar vervoerprogramma wordt besproken. Het zou kunnen zijn dat de raadscommissie van de 
gemeente Ridderkerk een nader standpunt bepaalt dat van invloed is op het resultaat van het 
portefeuillehouderoverleg op 12 april 2012. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                  de burgemeester, 
 
 
 
 
Drs. H.W.J. Klaucke                                        Mw. A. Attema 


