
1. Zet in op behoud van goed en comfortabel openbaar vervoer:

 >   Dring samen met de vervoerders en de MRDH aan op een toekomstbestendige financiële 
regeling om de coronadip door te komen – en zo een nieuwe bezuinigingsronde af te wenden.

 > Specifiek voor Rotterdam:
  -  Snijd niet verder in de gemeentelijke bijdrage voor OV-surveillanten. Deze gastheren 

en –vrouwen dragen sterk bij aan de veiligheidsbeleving van reizigers en het vorige 
college heeft al € 500.000,- bezuinigd.

  -  Maak in verband met de krapte op de arbeidsmarkt wonen in Rotterdam ook 
mogelijk voor beroepen die we zo hard nodig hebben: monteurs, de rijdende 
beroepen en toezicht en handhaving. 

2.  Maak het vervoer in en om Rotterdam schoner en slimmer. Dus: stimuleer vervoer met 
minder uitstoot en een beperkt ruimtebeslag, zodat de stad groener wordt en verder kan 
verdichten. Dat betekent investeren in aantrekkelijk openbaar vervoer, fiets en deelvervoer. 
Concreet voor de RET:

 >  Investeer in hubs en P+R-voorzieningen om auto, openbaar vervoer een deelvervoer beter 
op elkaar aan te sluiten en zo het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.

  -  Breid bestaande P+R-locaties uit en verken samen met vervoerders en deelaanbieders
nieuwe locaties.

  -  Investeer in de directe omgeving van belangrijke OV-knooppunten, zoals eerder is 
gebeurd op Rotterdam Centraal en staat te gebeuren bij Beurs.

 >  Geef prioriteit aan de OV-versnellingsambitie: verbeter de doorstroming door kortere 
wachttijden voor openbaar vervoer, vrije banen en het tegengaan van dubbel parkeren. 
Zonder het openbaar vervoer waar mogelijk uit van 30 km-zones.

 >  Steun ons in het behalen van onze zero emissie doelstellingen door de aanleg van 
snellaadinfrastructuur te faciliteren en ons met de MRDH te helpen de businesscase voor 
de nieuwe, grote laadlocatie op de Beverwaard rond te maken.

 >  Specifiek voor gemeenten waarin dit geldt: behoud het gratis openbaar vervoer voor alle 
kinderen en 65-plussers.
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3.  Werk samen met de MRDH, het Rijk en de RET aan het versterken van het OV-netwerk in 
de Rotterdamse regio:

 
 >   Trek samen met ons op voor de projecten voor de komende jaren:
  -  HOV-buslijnen, te beginnen met de Maastunnel, waar we vaker willen rijden, o.a. 

door vrachtverkeer te verminderen.
  -  Werken aan een toekomstvast tramnet met snellere en hoogwaardigere  

tramverbindingen.
  - Versterking van de metrocapaciteit (frequentieverhoging en extra voertuigen).
 >  Blijf samen met de RET en de partners in de regio vol gaan voor de grote lange termijn  -

projecten: de nieuwe Oeververbinding met hoogwaardig openbaar vervoer, de upgrade van 
de Oude Lijn en de volgende fase van de versterking van de metrocapaciteit, waarbij metro’s 
op een deel van het netwerk automatisch gaan rijden en onze regio voorop gaat lopen in de 
toepassing van nieuwe technologieën om het netwerk maximaal te benutten. 

  >  Zet voor de nieuwe Oeververbinding in op een metrotunnel tussen Kralingen en Zuid, die  
veruit het meest toekomstbestendig is. Deze maakt verdere verdichting en sociaal-
economische integratie van Noord en Zuid mogelijk. Zet daarbij in op bekostiging vanuit het 
Rijk en zet indien nodig een deel van de Enecogelden in om de bekostiging rond te krijgen.
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