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Betreft: Beantwoording vragen ex artikel 40 over buslijn 601

Geachte heer Kloos en mevrouw Van Vliet,

Op 19 augustus heeft u schriftelijke vragen (ex artikel 40 RvO) gesteld over het besluit van de RET om
met ingang van 17 augustus 2020 de dienstverlening van buslijn 601 te staken, in verband met
aanvullend onderzoek door TNO. 1n deze brief beantwoorden wij uw vragen

Vraag 1. Kan de wethouder verkeer ons laten weten hoeveel tijd TNO nodig heeft om haar eindoordeel
kenbaar te maken?

Antwoord:

Het is niet bekend hoe lang TNO nodig heeft voor haar eindoordeel. Voor informatie hierover zijn wij
afhankelijk van de RET. Uiteraard houden wij nauw contact met de RET.

Vraag 2. Zijn er alternatieven aanwezig om vooral reizigers uit Rijsoord op één of andere manier met
openbaar vervoer te faciliteren?

Antwoord:
Wij vinden het van groot belang dat er alternatief openbaar vervoer komt ter vervanging van buslijn 601 .
Hierover zijn wij in gesprek met de RET. In eerste instantie heeft de RET een alternatief gezocht waarbij
vrijwilligers van de buurtbusvereniging met een oud busje een beperkte dienstregeling tussen Ridderkerk
via Rijsoord naar Barendrecht zouden rijden. Hiervoor bleek echter onder de vrijwilligers van de buurtbus
te weinig draagvlak. Daarom wordt nu ingezet op een alternatief waarbij chauffeurs van de RET worden
ingezet in busjes die door de RET worden geleverd.
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Vraag 3. Gaat de wethouder in samenwerking met de coördinatrice van lijn 601 de vrijwilligers motiveren
om zich toch beschikbaar te blijven stellen als de lijn weer kan worden opgestart?

Antwoord:
Het aansturen en motiveren van de vrijwilligers van de buurtbus is primair een taak van de
Buurtbusvereniging Ridderkerk. Wij hebben regelmatig contact met de coördinatrice van de
buurtbusvereniging waarbij ook het motiveren van vrijwilligers aan de orde komt.

Vraag 4. Zo ja, hoe?

Antwoord :

Door te laten zien dat wij ons inspannen voor het zo snel mogelijk hervatten van buslijn 601 in nauw
overleg met de RET en de buurtbusvereniging.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ri :erk,

urgemeeste
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