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Indiendatum: 11 maart 2016 
 
Schriftelijke vragen  
Beantwoording voor 14 maart 2016 
Anders als mondelinge vragen tijdens de  
gemeenteraad van 14 maart 2016 
  

NAV artikel AD 11/03/2016  
RET dreigt metro en tram kwijt te raken 
 
Albrandswaard: De CU/SGP heeft met verbazing het artikel in het AD gelezen over de 
moeizame onderhandelingen tussen de RET en de MRDH. Hierin luidt de 
ondernemingsraad van de RET de noodklok over de werkwijze en eisen die de MRDH 
stelt. DE OR vreest zelfs een rampenscenario? Albrandswaard heeft een 
hoogwaardige metroverbinding en wil deze graag behouden. In de afgelopen 
commissievergadering in Albrandswaard was de CU/SGP de enige die haar zorgen 
over de financiële rek in de begroting en de wensen in de uitvoering voor de 
komende jaren van de MRDH uitte. 
 
Waarom wil de MRDH het 10 jarig contract met de vervoerder tussentijds 
openbreken?  
 
Welke eisen/wensen zijn er ingebracht door de MRDH?  
 
Welke eisen/wensen zijn er ingebracht door de MRDH, welke van 
importantie zijn voor Albrandswaard? 
 
Tegen welke eisen/wensen worden er door vervoerder (grote) bezwaren 
gemaakt? 
 
Wat wordt er precies verstaan onder ‘rampenscenario’? Welke gevolgen 
heeft dit scenario voor Albrandswaard? 
 
Waarom worden deze eisen nu ineens tussentijds ingebracht? 
 
Welke consequentie heeft het als het contract met de RET wordt 
ontbonden? Qua tijd? Financiële gevolgen? Bijdrage van Albrandswaard? 
 
Welke gevolgen heeft dat voor de Metroverbindingen E en D? 
 
Welke gevolgen heeft dat voor de Metrostations Rhoon en Poortugaal? 
 
Zullen de tarieven voor het openbaar vervoer hierdoor stijgen?  
 
Zal de dienstregeling hierdoor worden beperkt? 
 
Zullen de kosten worden doorbelast in het busvervoer?  
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Vervolg - 
 
  
 
Heeft dit gevolgen voor het busvervoer? Verdwijnen er buslijnen zoals 602  
Poortugaal – Portland?  
 
Wie namens Albrandswaard is vertegenwoordigd in een bestuurlijke en 
besluitvormende rol? 
 
Waren de bestuurders van Albrandswaard bewust van deze moeizame 
onderhandelingen? 
 
Is de raad van Albrandswaard hierover eerder geïnformeerd? Zo ja 
wanneer? Zo nee, wanneer was men van plan om de raad te informeren? 
 
Welke middelen heeft Albrandswaard tot nu toe aangewend om invloed uit 
te oefenen? Hoe succesvol zijn wij hierin geweest? 
 
Wanneer verwacht de MRDH/RET en college van Albrandswaard meer 
duidelijkheid inzake de situatie? 
 
 
Indien grote mate van de vragen wordt beantwoord met ontwijkende antwoorden of 
terugwijzingen naar de onderhandelingsdelegatie van de MRDH de volgende vragen: 
 
- Is Albrandswaard een volwaardige onderhandelingspartner? Waaruit blijkt dat? 
- Welke waarde hecht Albrandswaard aan deze berichtgeving? 
- Wat gaat het college van Albrandswaard doen om het belang van Albrandswaard 

te verdedigen? 
 
 

Bijlage 
- Krantenartikel ad 11 maart 2016 
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