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Betreft: Informatiebrief transitieprogramma Openbaar vervoer en Corona - juli 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het openbaar vervoer in onze regio heeft als gevolg van de corona-crisis nog altijd te maken met
achterblijvende reizigersaantallen en –inkomsten. Op 24 juni 2022 bent u middels een
raadsinformatiebrief geïnformeerd over de vervolgstappen tot besluitvorming over een
maatregelenpakket in september. Middels bijgevoegde informatiebrief van de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag van 19 juli 2022 wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de afgelopen weken

Gesprekken over vangnetregeling voor het OV
Het Rijk, de OV-bedrijven en Decentrale Overheden hebben de afgelopen weken diverse gesprekken
gevoerd over het opzetten van een vangnetregeling voor het openbaar vervoer. Over de opzet van een
vangnetregeling is geen overeenstemming bereikt tussen de betrokken partijen. Desondanks gaat het
Rijk de voorgenomen regeling verder uitwerken. De impact hiervan voor de herijking van het
transitieprogramma OV en Corona wordt de komende weken beoordeeld

Vervolgstappen
Zoals aangekondigd in de informatiebrief van 24 juni wordt momenteel door de vervoerders een voorstel
opgesteld bestaande uit reeds ingevoerde maatregelen en aanvullende maatregelen. Dit
maatregelenpakket moet er toe bijdragen dat inkomsten en kosten voor de vervoerders in balans worden
gebracht. Conform huidige planning worden de voorstellen rond 15 september openbaar gemaakt,
waarna op 5 oktober besluitvorming zal plaatsvinden in de bestuurscommissie VA van de MRDH

Impact voor Ridderkerk
In de periode tussen 15 september en 5 oktober kunnen we de impact van de maatregelen voor
Ridderkerk bepalen. Deze informatie wordt dan ook gedeeld met uw raad. Input op de hierboven
genoemde voorstellen kan door de leden van de gemeenteraad worden meegegeven aan
portefeuillehouder Meij. Ook is er ruimte om input mee te geven aan de leden van de Adviescommissie
VA. Uw raad is in deze commissie vertegenwoordigd door de heren Borst en Rottier, De
Adviescommissie wordt voorafgaand aan besluitvorming over het maatregelenprogramma voor
advisering geconsulteerd



We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebbJ geT lrmeerd.

Hoogachtend,
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Bijlagen :
1. Informatiebrief Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TransitieArogramma OV en Corona, d.d. 19

juli 2022, met bijlage:
o Bijlage 1 : Toelichting op overleg met Rijk over vangnetregeling 2023


