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Vraag 1 
Onder welke voorwaarden wordt het Tramtrace opgeheven. Voldoet de HOV Visie hier nu volledig aan ?

Antwoord 
Het eerdere verzoek om de reservering te laten vervallen is door de provincie afgewezen omdat men een 
meer concrete visie wilde voor de ontwikkeling van het OV in Ridderkerk. (nota van beantwoording 
wijziging Visie Ruimte en Mobiliteit, 2018). Meer specifiek heeft de provincie hieraan geen voorwaarden 
gesteld. 
Wij zijn van mening dat deze ontwikkelvisie inhoudelijk voldoende basis vormt om opnieuw bij de 
provincie ons verzoek kenbaar te maken (beslispunt 6).
Daarnaast is het vermelden waard dat de provincie ambtelijk betrokken is geweest bij de totstandkoming 
van deze Ontwikkelvisie

Vraag 2
Welke incentive geeft het HOV vervoer in relatie tot  het gebruik van het eigen vervoer. zoals de auto. ?  

Antwoord
Inzet is om een aantrekkelijk vervoersalternatief te bieden voor de reiziger. Dus om het OV een positieve 
impuls te geven, bijvoorbeeld wat betreft snelheid, frequentie, ketenvoorzieningen, haltes en materieel.

Vraag 3
Hoe ziet U het gebruik van deelauto's binnen onze gemeente ? 

Antwoord
Deze vraag zou moeten worden beantwoord i.h.k.v. het nieuwe Mobiliteitsplan Ridderkerk. 

Vraag 4
Waarom kan er bij de introductie van het HOV niet direct op elektrisch vervoer worden ingezet ?

Antwoord
Zie blz 4 van de Ontwikkelvisie. Het tempo van implementatie van zero emissie bussen is landelijk 
bepaald. 

Vraag 5
Waarom wordt er pas op termijn ingezet op een verbinding naar  Barendrecht ?



Antwoord
Momenteel rijdt buurtbus 601 naar Barendrecht. De Ontwikkelvisie benoemt daarnaast een mogelijke 
nieuwe lijn naar Barendrecht (blz 22). Deze is gericht op de middellange termijn vanwege de relatie met 
de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. 

Vraag 6
Waarom wordt het POW (personenvervoer over Water) niet intergraal in dit plan meegenomen ?

Antwoord
POW is een goede mobiliteitsoplossing wanneer vervoer over land langer duurt of lastig te organiseren 
is. In de vervoersrelatie tussen Ridderkerk en Rotterdam zijn er over land voldoende mogelijkheden om 
te zorgen voor een goede aansluiting op het vervoersnetwerk van Rotterdam. 

Vraag 7
PAG 13 + 15 Technische bijlage  wordt bus 146, 147 en 447 genoemd.  Is dit niet slechts 1 lijn ? 

Antwoord
Met 146 wordt de bestaande buslijn aangeduid. 147 is een variant die is doorgerekend ten behoeve van 
de vergelijking met tram en light rail. Dit is een lijn die momenteel niet bestaat, waaraan voor deze studie 
het nummer 147 is gegeven. Lijn 447 betreft een ‘verschrijving’; hiermee wordt diezelfde variant 147 
aangeduid. 

Vraag 8
Hoe voorzien we in veilige opstapplaatsen binnen deze HOV visie?

Antwoord
Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. De ambitie is om de haltes een kwaliteitsimpuls te geven, wat 
al positief uitwerkt voor het gevoel van veiligheid en het uitnodigen tot ongewenst gedrag. Voor specifiek 
locaties kan het nodig zijn om daarnaast aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen. 
Overigens waarderen reizigers in het algemeen de sociale veiligheid positief. 

Vraag 9
Hoe voorziet deze visie in veilige fietsenstallingen rondom de opstapplaatsen in het kader van 
het verminderen van diefstal en vernielingen ? 

Antwoord
Reizigers moeten kun fiets veilig kunnen parkeren. Wat nodig is zal verschillen per locatie. Er kan aan 
diverse soorten maatregelen worden gedacht, bijvoorbeeld communicatie, toezicht, infrastructuur. Dit 
onderwerp moet nog verder concreet worden uitgewerkt. 


