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Vraag

1. Volgens de ontwikkelvisie ligt Ridderkerk enigszins geïsoleerd in het regionale netwerk. 
Brengt deze visie hier verbeteringen in?

Antwoord
De opmerking over  geïsoleerde ligging heeft  vooral  betrekking op de barrières die  om Ridderkerk 
liggen: de snelwegen en de rivier. 
Als indicator voor ‘geïsoleerde ligging’ kan de bereikbaarheid worden beschouwd. De staafdiagrammen 
op blz 15 van de ontwikkelvisie geven hiervan een goed beeld. Met de nu gekozen uitgangspunten 
zorgt HOV-bus voor een lichte verbetering t.o.v. de referentiesituatie.
Inzet  van  de  variantenstudie  is  om  tot  een  netwerk  te  komen  met  een  zo  goed  mogelijke 
bereikbaarheid. 

Vraag

2. Barendrecht wordt momenteel bereikt middels de buurtbus. Blijft dit in de toekomst ook het 
geval?

De ontwikkelvisie stelt voor de middellange termijn een nieuwe lijn voor via Nieuw Reijerwaard naar 
Barendrecht (zie hoofdstuk 8). In de Variantenstudie moet dit idee verder worden onderbouwd. 

Antwoord

Vraag

3. Klopt het dat voor alle 3 de modaliteiten het vertrekpunt het centrum van Ridderkerk is? Zijn 
dit voor alle 3 de modaliteiten ook de eerste opstapplaatsen of zijn er vanuit het centrum 
overstappen nodig?

Antwoord
De  Ontwikkelvisie  geeft  de  koers  aan  voor  de  ontwikkeling  van  het  OV  op  het  niveau  van 
systeemkeuze: HOV-bus, tram of light rail. Het exact bepalen van de routes (‘lijnvoering’) is een vraag 
voor de Variantenstudie (zie hoofdstuk 9 van de ontwikkelvisie). 



Om de systeemkeuze te onderbouwen is in deze Ontwikkelvisie voor elk systeem één 
variant doorgerekend. Hierbij  is  telkens een set uitgangspunten gekozen. Daarbij  is er tevens voor  
gekozen om verschillen aan te brengen tussen de 3 systemen, onder andere in de gereden routes. 
Hiermee ontstaat immers meer inzicht t.b.v. de afweging. Daarmee is niet uitgesloten dat HOV-bus in 
de praktijk een andere route zal volgen dan waar nu van uit is gegaan.
Zie  hoofdstuk  3  van  de  technische  rapportage  voor  een  uitgebreide  toelichting  op  de  gekozen 
uitgangspunten. 
De routes waar per systeem van uit  is  gegaan zijn  te vinden in paragraaf  3.4  van de technische  
rapportage. 

- Tram: het vigerende tramtracé
- HOV-bus: route door Drievliet zoals de huidige lijn 146 – Populierenlaan – Rotterdamseweg
- Light rail: Vlietlaan – Donkerslootweg – Rotterdamseweg 

Vraag

4. Is er voor alle 3 de modaliteiten gekeken naar andere vertrekpunten/routes vanuit Ridderkerk, 
bijvoorbeeld vanaf de Rotterdamseweg? Zo ja, maakt dit nog verschil in de uitkomst welke 
modaliteit de voorkeur heeft? Zo nee, waarom is hier niet naar gekeken?

Antwoord
Zie antwoord op vraag 3

Vraag

5. Wordt de reistijd na de invoering van de HOVbus vanuit andere wijken dan het centrum 
langer, gelijk of korter t.o.v. de huidige situatie?

Antwoord
Naast  HOV zal  het  netwerk  uit  een  aantal  buslijnen  bestaan,  die  samen moeten  zorgen  voor  de 
bereikbaarheid van alle wijken.
In de Variantenstudie zullen verschillende varianten voor o.a.  routes en lijnen worden beschouwd. 
Hierbij is bereikbaarheid van de wijken een belangrijk criterium. 
In de Ontwikkelvisie is bijvoorbeeld uitgegaan van o.a. een lijn vergelijkbaar met de huidige 144. Zie 
paragraaf 3.4.3 van de technische rapportage voor het gekozen lijnennetwerk 

Vraag

6. In het technisch onderzoek stelt men dat de huidige route van bus 146 minder betrouwbaar is 
door de toekomstige ontwikkelingen van Nieuw Reijerwaard. Daarom wordt gesteld dat deze 
route niet meer wordt meegenomen. Wat maakt de route minder betrouwbaar? Welke 
maatregelen gaan er genomen worden om de bedrijventerreinen (Dutch Fresh Port) 
bereikbaar te maken?

Antwoord
Gesteld wordt dat de route van 146 in de toekomst wellicht niet meer de énige snelle route is, zie 
paragraaf 3.2 van de technische rapportage. De toenemende verkeersdruk op (de verschillende delen 
van) deze route is er de belangrijkste oorzaak van dat deze route in de toekomst wellicht minder snel  
en betrouwbaar wordt. 
In  de  variantenstudie  zullen maatregelen t.b.v.  de  doorstroming van  het  OV op deze  route  nader  
moeten worden onderzocht. Daarmee wordt dus gekeken naar de OV-bereikbaarheid van Dutch Fresh 
Port.  Voor  de  OV-,  auto-  en  fietsbereikbaarheid  van  DFP  wordt  de  IJsselmondse  Knoop 
gereconstrueerd. Daarnaast kan worden gedacht aan meer lokale maatregelen voor bijvoorbeeld fiets, 



maar dat voert te ver voor deze HOV Ontwikkelvisie. 

Vraag

7. Welke maatregelen worden er genomen om alle wijken van Ridderkerk goed bereikbaar te 
houden/maken met OV?

Antwoord
Zie antwoord op vraag 5

Vraag

8. Als vervolg komt er een HOV-bus varianten studie, wordt daarbij het gehele OV-netwerk van 
Ridderkerk integraal bekeken? 

Antwoord
Zie antwoord op vraag 5
Zie tevens antwoord op vraag 4 van de PvdA.
De bereikbaarheid van de wijken zal een onderzoeksvraag zijn in de Variantenstudie. 
Het echt lokale, kleinschalige vervoer (maatwerkvervoer) is een apart vraagstuk dat niet aan de orde is 
in deze HOV-ontwikkelvisie. 

Vraag

9. Na het vaststellen van deze visie volgt er een traject. Welke momenten zijn er voor de raad om 
(bij) te sturen?

Antwoord
Zie de paragrafen ‘vervolgstappen’ en ‘monitoring’ in het raadsvoorstel 
Het Mobiliteitsplan Ridderkerk is het volgende grote verkeersdossier waar de raad bij wordt betrokken. 
Daarnaast wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang van de HOV Ontwikkelvisie. 

Vraag
10. Er wordt gevraagd om een investeringskrediet voor de ketenvoorzieningen. Kan dat verder 

toegelicht worden?

a. Op basis waarvan is de schatting van 100.000 euro gemaakt?
b. Zijn er al specifieke locaties van voorzieningen op het oog?
c. Zijn er al specifieke aanpassingen op het oog?

Antwoord
Zie antwoord op vraag 1 van ChristenUnie
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

11. Worden de huidige OV-reizigers betrokken bij het verbeteren van de ketenvoorzieningen (input 
leveren?)



Antwoord
Bedankt voor uw suggestie. Op dit moment is er nog niet een vast overlegplatform van Ridderkerkse 
OV-reizigers zoals bijvoorbeeld wel op regionaal of landelijk niveau. Bij de vervolgstappen gaan wij  
kijken wat de beste manier is om de reizigers te betrekken.

Vraag

12. Wordt er bij de ketenvoorzieningen ook gekeken naar de grote van de halte zelf? (Dat reizigers 
ook bij drukke haltes beschut en droog kunnen staan)

Antwoord
Bij het ontwerpen en realiseren van haltes wordt rekening gehouden met het aantal reizigers dat een  
halte naar verwachting gebruikt. 

Vraag

13. Er wordt gesproken over arbeidsplaatsen, valt de studielocatie van een scholier of student hier 
ook onder? Wordt de student meegenomen in de uitwerking?

Antwoord
De indicator ‘bereikbare arbeidsplaatsen’ hoort bij de doelstelling ‘kansen voor mensen’, en wordt op 
die  manier  ook  door  de  MRDH  gehanteerd.  In  deze  ontwikkelvisie  is  de  bereikbaarheid  van 
onderwijsplaatsen niet expliciet meegenomen. 
De bereikbaarheid van belangrijke onderwijslocaties is wel een belangrijk criterium om mee te wegen.  
De betreffende locaties komen deels overeen met belangrijke knooppunten en bestemmingen voor 
andere reismotieven,  bijvoorbeeld  Kralingse Zoom,  Lombardijen,  Zuidplein,  Rotterdam Centrum en 
Dordrecht. 


