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Geacht college,

Hierbij ontvangt u

Met beleidsvoorstel van de stadsregio Rotterdam voor het Openbaarvervoerplan 2012
(herzending)

De ontwerp-vervoerplannen voor 2012 zoals die worden behandeld door het Dagelijks
Bestuur van de stadsregio op 18 mei.

Zoals gebruikelijk zendt de stadsregio deze documenten aan de colleges van BenW. Het is aan de

colleges te bepalen wanneer en met welke procedureafspraken zij deze documenten aanbieden aan

de gemeenteraden en behandelen in raden of commissies.

Wegens de bezuiniging op de Brede Doeluitkering voor 2012 bevatten de vervoerplannen vrij

ingrijpende wijzigingsvoorstellen ten opzichte van de dienstregelingen voor 2011. Daarom is er een

periode voor informele reacties ingelast tot 18 mei. Twee dagen later zal het Dagelijks Bestuur van

de stadsregio de ontwerp-vervoerplannen formeel vaststellen. Daarna volgt de formele

inspraakperiode die loopt tot 10 juni 17.00 uur.

In schema:

Periode tot 16 mei

U ontvangt vandaag reeds, ter informele consultatie, het beleidsvoorstel en de ontwerp-

vervoerplannen. Indien daartoe aanleiding is, kunt u een eventuele reactie op deze

documenten aan het Dagelijks Bestuur kenbaar maken tot 16 mei 12.00 uur. U kunt dit

doen door een e-mail te zenden aan e.bavelaar@sr.rotterdanT.riJ. De reacties worden

meegenomen bij de behandeling in het Dagelijks Bestuur op 18 mei.
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(Op 19 mei organiseert de stadsregio een atelier voor gemeenteraadsleden. De raadsleden

discussieren over het beleidsvoorstel vanuit het perspectief van het belang van het

openbaar vervoer voor de hele regio. Hierbij wordt waar mogelijk al rekening gehouden

met inmiddels van gemeenten ontvangen reacties.)

• Periode 20 mei - 10 juni

Het Dagelijks Bestuur stelt de ontwerp-vervoerplannen vast op 18 mei. Deze ontwerp-

vervoerplannen worden op 20 mei om 17.00 uur verzonden aan gemeenten,

consume'ntenorganisaties en vervoerbedrijven. Zij hebben gelegenheid om in te spreken op

deze ontwerpen tot 10 juni om 17.00 uur.

Reacties van gemeenten dienen te worden ingediend in de vorm van een brief aan het

Dagelijks Bestuur. Deze kan worden geadresseerd aan het hoofd Openbaar Vervoer van de

stadsregio, de heer E. Bavelaar. De brief kan per e-mail worden aangeboden.

De stadsregio organiseert zelf de consultatie van de vervoerbedrijven en de

consumentenorganisaties.

Op 2'2Juni behandelt het Dagelijks Bestuur de ingekomen reacties en stelt de

openbaarvervoerplannen voor 2012 vast. U wordt zo spoedig mogelijk over de besluitvorming

geinformeerd.

U kunt een beroep doen op de stadsregio om assistentie te verkrijgen bij het presenteren van het

beleidsvoorstel en de ontwerp-vervoerplannen aan de gemeenteraad of een raadscommissie. Een

verzoek hiertoe kunt u indienen bij het hoofd Openbaar Vervoer van de stadsregio, de heer E.

Bavelaar via e.bavelaarfBsr.rotterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer

van de stadsregio Rotterdam,

J.N. Baljeu


