
Retouradres: Postbus 8   3300 AA DORDRECHT

Aan

mevrouw M.G. Stolk
van de fractie VSP

p/a  raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 8 februari 2022

Ons kenmerk 2022-0015294

Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake aanvullende vragen over de 

aanbesteding van de Waterbus bij Blue Amigo

Geachte mevrouw Stolk,

Bij brief van 4 januari 2022, bij ons ingekomen op 4 januari 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VSP een aanvullende vraag gesteld inzake de aanbesteding van de Waterbus 
bij Blue Amigo.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Klopt het dat de abonnementen zijn opgeheven?
Er zijn namelijk mensen die diverse keren per dag met de Waterbus 
reizen bijvoorbeeld Papendrecht Dordrecht.
Zij moeten nu losse kaartjes kopen echter wel met korting maar als je 
een paar keer per dag dit moet doen gaat het aardig in de papieren 
lopen.
Is het college hiervan op de hoogte?
Zo ja, waarom zijn de abonnement opgeheven?
Zo nee, wat is de reden van opheffing?

Antwoord De abonnementen zijn niet opgeheven. Het nieuwe Waterbus 
abonnement van Blue Amigo heeft een andere opzet. Tot eind 2021 
kocht de reiziger voor een vast bedrag een Traject abonnement via 
Arriva dat onbeperkt geldig was op één vast traject van Waterbus 
(prijs maandabonnement in 2021 tussen bijvoorbeeld Papendrecht 
Veerdam en Dordrecht Merwekade € 47,63) . Blue Amigo biedt in 
samenwerking met Qbuzz het "Altijd korting" abonnement. Bij dit 
abonnement kan voor een bedrag van € 14,- per maand met een 
korting van 36% op het kilometertarief worden gereisd op het gehele 
Waterbus netwerk. Er wordt alleen betaald voor de gemaakte reizen. 
Reizigers die nog in bezit zijn van een geldig Traject abonnement van 
Arriva, kunnen deze blijven gebruiken tot de einddatum van het 
abonnement. Daarna kan een Blue Amigo abonnement worden 
aangeschaft. 

Als er in een individuele situatie door de wijziging in de 
abonnementsstructuur aantoonbaar sprake is van extra reiskosten van 
meer dan 10% exclusief indexatie, dan is er een "Compensatieregeling 
Blue Amigo  Personenvervoer over water Rotterdam – Drechtsteden".
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Alle abonnementen en de compensatieregeling (en voorwaarden) is 
terug te vinden op https://www.waterbus.nl/abonnement

Binnen de gestelde contractvoorwaarden heeft de exploitant vrijheid 
om haar abonnementsstructuur in te richten, mits een 
compensatieregeling wordt geboden voor individuele gevallen waarin 
dit leidt tot een aantoonbare stijging van de gemaakte reiskosten van 
meer dan 10%.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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