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Geachte raadsleden, 

 
In het college van 26 september 2017 is besloten om onder voorwaarden deel te nemen aan de pilot 
Nachtmetro die is geïnitieerd vanuit de gemeente Rotterdam. In deze raadsinformatiebrief informeren 
wij u over de pilot en wat dit betekent voor Albrandswaard.  
 
KERNBOODSCHAP 
Eind december 2017 start een pilot met uitbreiding van de dienstregeling van de metro. In het kader 
van de pilot rijden de metrolijnen een jaar lang op vrijdag- en zaterdagnacht circa 1 uur langer dan nu 
het geval is.  
 
TOELICHTING 
Op initiatief van de gemeente Rotterdam wordt een proef gehouden om een jaar lang de metro in het 
weekend een uur langer te laten rijden. Reizigers kunnen hierdoor in de nacht van vrijdag op zaterdag 
en de nacht van zaterdag op zondag een uur langer gebruik maken van het openbaar vervoer. De 
proef heeft geen gevolgen voor de BOB-bus. Deze blijft gewoon rijden volgens de gebruikelijke 
dienstregeling.  
 
Op Nissewaard en Pijnacker-Nootdorp na doen alle gemeenten van de A, B, C, D en E-lijnen in het 
vervoersgebied Rotterdam mee. Ook Albrandswaard heeft ingestemd met de pilot; de gemeente staat 
open voor het onderzoeken van mogelijkheden om het openbaar vervoer te verbeteren. Daarbij is wel 
duidelijk aangegeven dat geluidsoverlast of andere vormen van overlast voor onze inwoners zwaar 
meewegen in de evaluatie. 
 
Na een jaar volgt een evaluatie. Is de pilot een succes dan wordt de uitbreiding opgenomen in de 
reguliere dienstregeling. Zo niet dan vervallen de extra metroritten.  
 
 
FINANCIEN 
De MRDH faciliteert deze pilot, maar de kosten worden betaald door de deelnemende gemeenten. De 
gemeentelijke bijdragen zijn berekend naar rato van het aantal uitstappers in het laatste uur. Voor 
Albrandswaard komt dat neer op maximaal € 3.936,-. Worden de extra ritten na het proefjaar een vast 
onderdeel van de dienstregeling dan worden de kosten voortaan betaald uit de brede doeluitkering 
verkeer en vervoer (BDU). 
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KANTTEKENING 
Voorafgaand aan de besluitvorming is een geluidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft 
aangetoond dat de uitbreiding ruim binnen de normen van de Wet geluidhinder blijft. Er hoeven dus 
geen geluidsmaatregelen te worden genomen. DCMR heeft dit in een second opinion bevestigd.  
Dit neemt niet weg, dat de toename van het nachtelijke geluid een aandachtspunt is voor 
Albrandswaard. Voor ons is dit een essentieel punt in de evaluatie 
 
VERVOLG 
De aankondiging van de pilot is op maandag 2 oktober tijdens een persmoment op metrostation 
Wilhelminaplein. Bewoners van onze gemeente worden geïnformeerd via de lokale pers en social 
media.. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 


