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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

De RET stelt jaarlijks een vervoerplan op om de wijzigingen in de dienstregeling van de bussen, trams 

en metro’s te onderbouwen. Het vervoerplan wordt via de MRDH aangeboden aan de gemeenten. 

Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om een reactie geven op de voorgestelde wijzigingen. Ook 

wordt de mogelijkheid geboden om aanvullende input aan te leveren voor verbetering van het 

openbaar vervoer in Albrandswaard.  

Bijgaand treft u ter kennisname onze reactie op het Vervoerplan RET 2020 aan. 

 

KERNBOODSCHAP 

In het Vervoerplan RET 2020 zijn, reeds ingevoerde, wijzigingen opgenomen in de dienstregeling van 

buslijn 79. Deze wijzigingen moeten de drukte in buurtbus 602 verlagen. Daarnaast is de 

weekendmetro structureel in het vervoerplan opgenomen, waarmee de pilot succesvol wordt afgerond. 

Deze wijzigingen dragen bij aan het versterken van het openbaar vervoer in Albrandswaard.  

 

TOELICHTING 

De MRDH biedt de gemeenten jaarlijks de mogelijkheid om te reageren op beoogde veranderingen in 

de dienstregeling van de bussen, trams en metro’s in de Rotterdamse regio. Dit jaar heeft de MRDH 

meer ruimte geboden om proactief input aan te leveren voor het nieuwe vervoerplan. Onder meer de 

problematiek qua capaciteit van buurtbus 602 in de ochtend- en avondspits is in dit voorstadium 

besproken. Dit heeft ook geresulteerd in een oplossing, welke middels dit Vervoerplan RET 2020 

formeel wordt bevestigd. 
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Gezien het succes van de pilot voor de Weekendmetro wordt dit project vanaf 2020 structureel door 

deze op te nemen in het vervoerplan. In de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag 

op zondag rijden de laatste ritten van de metrolijnen een uur later. Dit wordt aangevuld met een 

optimalisatie van de BOB-bus. De kosten voor deze maatregel worden gedekt middels een 

tariefsverhoging. Deze kan pas vanaf 2021 worden ingevoerd, daarom worden de kosten voor 2020 

net als voorgaande jaren door de deelnemende gemeenten gefinancierd. Deze kosten bedragen voor 

de gemeente Albrandswaard € 2.401,-. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal in- en uitstappers op 

metrostation Rhoon en Poortugaal tijdens de pilot. 

 

CONSEQUENTIES 

Door het geven van een reactie op het vervoerplan wordt het openbaar vervoer in Albrandswaard 

versterkt. Een reactie op het vervoerplan biedt de mogelijkheid om het aanbod van het openbaar 

vervoer af te stemmen op de behoefte van de reizigers. 

 

VERVOLG 

Onze reactie wordt door de MRDH en RET meegenomen bij het vaststellen van het definitieve 

vervoerplan. De wijzigingen in de dienstregeling gaan in vanaf december 2019.  

 

BIJLAGEN 

1. Reactie college op ontwerp Vervoerplan RET 2020 

2. Ontwerp Vervoerplan RET 2020 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 
 


