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Onderwerp: Raadsvragen RegioRijder

Geachte mevrouw Klazes,

Op 18 augustus heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake RegioRijder.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven
waarna het antwoord van het college volgt.
1. Is het college het met Groen Links eens dat het 'platleggen' van het vervoer voor mensen met een

beperking, waaronder leerlingen, omwille van dit evenement onacceptabel is?

Antwoord:
Het college is het met Groenlinks eens dat dit vervoer niet op voorhand volledig platgelegd moet

worden. Het besluit van RegioRijder om niet te rijden is op verzoek van de gemeenten herzien.
RegioRijder zal in het weekend van de Formule 1 wel leerlingenvervoer en beperkt Wmo-vervoer
rijden. Wmo-reizigers zullen bij het boeken van een rit een negatief reisadvies krijgen, er wordt
gewaarschuwd voor langere wachttijden.
2. Is het college het met Groen Links eens dat de gemeente Zandvoort primair verantwoordelijk is voor
het bieden van een alternatief?

Antwoord:
Een alternatief is niet noodzakelijk nu RegioRijder wel het Wmo- en leerlingenvervoer zal uitvoeren.
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3. Is het college het met Groen Links eens dat, in het geval van een dergelijk evenement in de
toekomst, er afspraken gemaakt moeten worden om vervoer met de regiorijder te kunnen
garanderen ?

Antwoord:

Het college is het er mee eens dat bij een dergelijk evenement in de toekomst tijdig afstemming
moet plaatsvinden met RegioRijder. RegioRijder heeft in haar besluit om niet te rijden een eigen
afweging gemaakt, zonder vooraf af te stemmen met de stuurgroep. Dit moet in de toekomst anders.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra
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