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Onderwerp: " Naar een toekomstvast openbaar vervoer" 
 
 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Op 6 maart ontvingen wij, namens mevr. J. Baljeu als portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van 
de stadsregio Rotterdam, de discussienotitie “naar een toekomstvast openbaar vervoer”, zoals 
behandeld in het DB Stadsregio d.d. 29 februari 2012. De discussienotitie geeft richting aan de 
discussiepunten en dilemma’s die ontstaan door momenteel noodzakelijke bezuinigingen.  
 
Wij stellen op basis van de voornoemde discussienotitie 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 de Stadsregio diverse onderzoeken doorlopen om in beeld te brengen hoe deze 
bezuiniging op verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt nagestreefd om indien 
enigszins mogelijk het kwaliteitsniveau van het openbaar vervoersysteem te vergroten.  
 
De gemeente Ridderkerk is nauw betrokken bij de onderzoeken. In meerdere werkgroepen wordt 
geparticipeerd. Dit betreft de onderwerpen “doorstroming busvervoer”, “scenario’s buslijnennet”, 
“maatwerkvervoer” en “fietsvoorzieningen bij openbaar vervoer”. 
 
De gemeente Ridderkerk heeft nu de gelegenheid te reageren op de discussienotitie. Later, eind 
april, start vanuit de stadsregio nog een consultatieronde op bestuurlijk niveau.  
Wij achten het waardevol u mee te nemen in deze ontwikkelingen. Om die reden ontvangt u hierbij 

- de discussienotitie “naar een toekomstvast openbaar vervoer” van de stadsregio; 
- een ambtelijke reactie op de discussienotitie; 
- de brief die, ter begeleiding van die reactie, onlangs door ons naar de stadsregio is 

verzonden. 
 
Wij houden overigens er rekening mee om op 12 april 2012 de raadscommissie Samen Wonen 
middels een presentatie door wethouder A. den Ouden van deze ontwikkelingen op de hoogte te 
stellen.  
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Omdat op 12 april 2012 er ook een stadsregionaal portefeuillehouderoverleg gepland staat waarin 
het programma al wordt besproken, zou het kunnen zijn dat u een nader standpunt bepaalt welk 
van invloed is op het resultaat van het programmaoverleg. In de bestuurlijke consultatieronde is er 
dan gelegenheid dit standpunt naar de stadsregio kenbaar te maken. 
 
 
 
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                  de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Drs. H.W.J. Klaucke                                        Mw. A. Attema 
 


