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Vraag 1 Heeft het college al concrete maatregelen voor ogen voor de gevraagde 100.000 
investeringskrediet? 
Antwoord 

In de variantenstudie wordt uitgewerkt welke maatregelen moeten worden uitgevoerd (zie 
hoofdstuk 9 van de ontwikkelvisie). Qua maatregelen denken wij als gemeente vooral aan 
ketenvoorzieningen (aansluiting op andere vervoerwijzen zoals fietsparkeren). MRDH zou 
dan  bijvoorbeeld  zaken  op  zich  nemen  als  doorstromingsmaatregelen,  haltes  en 
voertuigen.  Het  bedrag van € 100.000 is  nog niet  nader  onderbouwd,  het  betreft  een 
eerste globale inschatting. We weten bijvoorbeeld nog niet om hoeveel haltes of welke 
concrete maatregelen het exact gaat. 

Vraag 2 De HOV-bus variantenstudie wordt momenteel uitgevoerd. Welke varianten worden 
daarin uitgewerkt?
Antwoord
De variantenstudie wordt na vaststelling van de HOV-visie in de raad opgestart. We weten nu 
nog niet welke varianten worden uitgewerkt. De variantenstudie moet bijvoorbeeld antwoord 
geven  over  het  optimale  lijnennet  (routes,  dienstregeling),  benodigde  maatregelen  aan 
doorstroming en haltes (inclusief ketenmobiliteit), en financiële consequenties. Zie hoofdstuk 
9 van de Ontwikkelvisie. 

Vraag 3 In de ontwikkelvisie op pag. 23 staat dat na vaststelling van de ontwikkelvisie deze 
wordt  aangeboden  aan  de  Provincie  Zuid-Holland  met  het  verzoek  om  opheffen  van  de 
tramreservering. In het raadsvoorstel staat dat eerst de variantenstudie wordt afgerond en 
vastgesteld. Wat is juist? 
Antwoord
Inhoudelijk vinden we dat we nu voldoende duidelijkheid hebben. De variantenstudie geeft 
meer zekerheid over de financiële consequenties. Vandaar dat deze volgorde is genoemd in 
het raadsvoorstel. Als er mogelijkheden zijn voor versnelling zullen we die ook benutten. 

Vraag 4 De ontwikkelvisie geeft als één van de aanleidingen de ontwikkelingen in de regio, 
o.a. Nieuw Reijerwaard. Welke maatregelen worden binnen deze visie specifiek opgenomen 
voor deze ontwikkeling? 
Antwoord



Als  middellange  termijn  maatregel  wordt  een  mogelijke  buslijn  door  Nieuw 
Reijerwaard naar station Barendrecht genoemd (hoofdstuk 8 van de Ontwikkelvisie). Mogelijk 
zal de HOV-lijn ook over de Verbindingsweg rijden. 

Vraag 5 In de technische bijlage (paragraaf  3.2)  staat  dat  buslijn  146 op de middellange 
termijn via Lombardijen naar Zuidplein zou moeten. Dat is in de huidige situatie een rijtijd van 
zo’n 8 minuten extra. Dat lijkt toch niet wenselijk? Zou de oplossing niet veel meer gezocht 
moeten worden in de infrastructuur rond de IJsselmondse Knoop (mede in relatie tot vraag 
4)?
Antwoord
Zie ook antwoord op vraag 3 van de PvdA
Dit is een belangrijke vraag voor de variantenstudie.
De  route  van  146  over  de  A15  biedt  een  hoge  snelheid  naar  Zuidplein.  De  route  via 
Lombardijen  bedient  een  aantal  belangrijke  bestemmingen.  Het  bundelen  van  lijnen 
(concentratie op een kleiner aantal routes) biedt kansen om hogere frequenties aan te bieden. 
Een ideaalbeeld zou kunnen zijn ‘het beste van beide werelden’, dus een route die zowel veel 
bestemmingen bedient, als hoge snelheid heeft. Dus een route via Lombardijen waarop een 
hogere snelheid kan worden behaald. Ter illustratie: in de technische rapportage is uitgegaan 
van  10  km  busbaan.  Dit  geeft  aan  aan  welke  ambitie  kan  worden  gedacht.  In  de 
variantenstudie zou moeten worden onderzocht welke maatregelen daadwerkelijk nodig zijn 
voor betere doorstroming, en in hoeverre dit haalbaar is. 
Een alternatief voor een route via Lombardijen is een route via de Verbindingsweg en de A15, 
zoals  de  huidige  lijn  146.  In  de  variantenstudie  zou  ook  voor  deze  lijn  moeten  worden 
onderzocht welke maatregelen nodig zijn om een aantrekkelijk vervoersaanbod te realiseren. 
Overigens staat de corridor via Lombardijen ook in de OV-visie van de gemeente Rotterdam 
als “te versterken HOV-buscorridor”.  

Vraag  6  De  ontwikkelvisie  heet  HOV  visie  Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden.  Welke 
maatregelen  worden  specifiek  in  deze  visie  opgenomen  voor  verbetering  van  de  relatie 
Ridderkerk-Drechtsteden? 
Antwoord
De nieuwe R-net lijnen van QBuzz vormen uitgangspunt voor deze visie. Voor Ridderkerk 
gaat het dan om de lijn Alblasserdam – Kralingse Zoom via de Rotterdamseweg. Deze lijn 
sluit bij Oostendam aan op overige R-net lijnen van QBuzz richting Drechtsteden. 
Daarnaast geeft hoofdstuk 3 van de visie aan dat de Ridderkerkse reizigers voor het grootste 
deel op Rotterdam zijn georiënteerd. HOV biedt dus vooral kansen op die vervoersrelatie. 

Vraag  7  Wat  doet  deze  HOV visie  specifiek  voor  de  verschillende  Ridderkerkse  wijken? 
Alleen Drievliet en Centrum worden benoemd, maar wat betekent deze visie voor wijken als 
Slikkerveer, Bolnes, Rijsoord en Oostendam? En welke mate van ondersteunend busvervoer 
(reguliere lijnen en bijv. buslijn 601) horen bij deze HOV visie?
Antwoord
Het Ridderkerkse busnetwerk zal bestaan uit  HOV, met als  aanvulling  daarop een aantal 
meer lokaal ontsluitende lijnen. In de variantenstudie moet worden gekeken wat er aanvullend 
nodig is op het HOV (zoals lijn 144) om de bereikbaarheid van de wijken te verzorgen. 


