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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 307, agendapunt 5 C, tot vaststelling van de 
Programmabegroting 2014 - 2017; 
 
overwegende dat: 
 
a. ondanks de forse bezuinigingen de kwaliteit van het busvervoer in Ridderkerk tot op 

heden goed blijft; 
b. met de Stadsregio regelmatig overleg gevoerd wordt over de maximaal te behalen 

kwaliteit van het openbaar busvervoer; 
c. door Ridderkerk bij het periodiek overleg met de Stadsregio geparticipeerd wordt bij het 

opstellen van vervoersplannen; 
d. sinds 2012 een lichte stijging in het gebruik van het busvervoer kan worden vastgesteld; 
e. de inzet van Ridderkerk is dat het bestaande busnetwerk optimaal moet aansluiten op de 

centra van omliggende gemeenten; 
f. de busverbinding van Ridderkerk naar Barendrecht via metrostation Zuidplein verloopt en 

dit onnodig veel extra reistijd vergt; 
g. het ook met het oog op de komende samenwerking tussen de BAR-gemeenten, gewenst 

is dat er tussen Ridderkerk en Barendrecht een korte en snelle busverbinding bestaat; 
h. in de Structuurvisie Ridderkerk op blz. 13 bij ‘uitdaging 5: verbeterde positie OV en 

langzaam verkeer’ genoteerd staat dat op weg naar 2020 de oriëntatie naar Barendrecht 
naar verwachting met 19% zal groeien; 

i. er vanuit de samenleving signalen zijn dat een directe busverbinding tussen Ridderkerk 
en Barendrecht gemist wordt; 

 
verzoekt het college om zich in te spannen, mede gelet op de samenwerking tussen de BAR-
gemeenten, om het busvervoer tussen Ridderkerk en Barendrecht te optimaliseren en in zijn 
(periodiek) overleg met de Stadsregio er op aan te dringen om een directe busverbinding tussen 
Ridderkerk en Barendrecht in het regulier busvervoer op te nemen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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