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Betreft: : MRDH zienswijze Kadernota openbaar vervoer

Geachte Bestuurscommissie,

U stelt ons in de gelegenheid om onze zienswijze te geven op uw voornemen om de Kadernota 
Openbaar Vervoer vast te stellen. Met deze brief geven wij u onze zienswijze.

Allereerst complimenten voor het toegankelijk en aantrekkelijk vormgegeven document. De Kadernota 
maakt snel duidelijk wat de hoofdlijnen zijn van het voorgenomen beleid.

Maatwerk: gezamenlijke verantwoordelijkheid
Wij beschouwen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van MRDH en gemeente dat iedere 
inwoner kan voorzien in zijn vervoersbehoefte. Ook als een ‘traditionele’ bus niet de meest efficiënte 
manier blijkt om deze vervoersbehoefte te bedienen verwachten wij dat de MRDH zich hiervoor 
medeverantwoordelijk voelt.

In elke situatie moet bekeken worden welke vorm van vervoer het meest passend is, dit is inderdaad 
maatwerk. Het hoeft niet per se een bus te zijn, maar het hoeft ook niet per se vraagafhankelijk te zijn. 
Wij koesteren in Albrandswaard bijvoorbeeld buslijn 602. Deze lijn verbindt een aantal wijken en functies 
waar overige buslijnen niet in voorzien. De dienstregeling en de inzet van chauffeurs gebeurt volledig 
door vrijwilligers. Daarnaast leveren RET, MRDH en gemeente een bijdrage. In bus 602 zijn zowel de 
WMO-taxipas als de OV-chipkaart geldig. Wij waarderen de constructieve samenwerking die we 
momenteel rond deze lijn hebben, en verwachten van de MRDH ook in de toekomst een positieve 
grondhouding voor dit type initiatieven.

Evenwicht tussen verschillende doelgroepen en belangen
Wij begrijpen de focus op kostenefficiëntie: hoogwaardige OV-lijnen waar de vervoersbehoefte groot is. 
De beschikbare middelen zijn immers schaars. Wij zijn er echter geen voorstander van als uitsluitend op 
kostenefficiëntie wordt gefocust.
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Wij vinden dat er óók ruimte moet zijn voor doelgroepen en locaties die mogelijk minder kostenefficiënt te 
bedienen zijn. Openbaar vervoer kan ook een rol spelen in het voor-/natransport, in lokale verplaatsingen, 
bij bedrijventerreinen of recreatief vervoer. Er kunnen dan andere belangen zijn om vervoer aan te bieden 
dan kostenefficiëntie en versterken van economische toplocaties, zoals het ontbreken van alternatieven, 
het voorzien in bereikbaarheid, het mogelijk maken van ontwikkelen of een positief imago. Bovendien 
kunnen 'hoogwaardige' lijnen en lokaal maatwerk elkaar versterken, er moet gezocht worden naar 
synergie. Wij zijn er geen voorstander van als 100% van het OV-budget exclusief beschikbaar is voor de 
hoogwaardige lijnen en de ‘dikke’ reizigersstromen.

Grensoverschrijdend
Grenzen mogen geen belemmering vormen voor de reiziger, of het nu gaat om grenzen tussen 
concessiegebieden of tussen vervoerssystemen. Een open en proactieve samenwerking is dus van 
belang, tussen MRDH en provincie, regionale vervoerbedrijven, NS, etc.. Wij willen hier als gemeente 
uiteraard onze bijdrage aan leveren.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u met deze zienswijze de voor ons belangrijkste aandachtspunten te hebben 
meegegeven, en kijken uit naar een constructieve samenwerking in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Albrandswaard,

mr. Renske van der Tempel dhr. drs. Hans-Christoph Wagner


