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Vraag 1 Wat is de definitie  van hoogwaardig openbaar  busvervoer? Welke eisen worden 
hieraan gesteld? 
Antwoord 

Zie blz. 10 van de Ontwikkelvisie voor de in deze studie gehanteerde uitgangspunten. 
HOV is een algemeen gebruikte vakterm, waaraan geen ‘officiële’ eisen zijn verbonden. In 
het algemeen wordt geduid op bijvoorbeeld snelheid, hoge frequenties, aantrekkelijke en 
comfortabele haltes en voertuigen,  goede aansluitingen op andere vervoerwijzen zoals 
fiets(parkeren). 
R-net is een ‘merk’ HOV dat vervoerautoriteiten in de Randstad als standaard hebben 
afgesproken. Hieraan zijn wel concrete eisen geformuleerd op bovengenoemde aspecten 
(productformule R-net).

Vraag  2  In  hoeverre  voldoet  de  huidige  populaire  buslijn  146  aan  de  eisen  die  aan 
hoogwaardig openbaar busvervoer worden gesteld? Kunt u daarbij specifiek aangeven aan 
welke eisen wel en niet wordt voldaan?
Antwoord
146 heeft bepaalde kwaliteiten, vooral hoge snelheid en frequentie. De lijn is niet expliciet 
getoetst  aan  bijvoorbeeld  de  productformule  R-net,  maar  bijvoorbeeld  de  haltes  en  het 
materieel voldoen hier nog niet aan.

Vraag  3  Wat  is  de  meerwaarde  van  hoogwaardig  openbaar  busvervoer  voor  veel 
Ridderkerkers als buslijn 146 mogelijk een langere route gaat rijden langs station Lombardijen 
en de reistijd naar Zuidplein daardoor substantieel toeneemt? 
Antwoord
Zie ook antwoord op vraag 5 van de ChristenUnie
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 4 Welke mogelijkheden ziet u om de visie aan te grijpen voor een betere ontsluiting van 
alle Ridderkerkse wijken met het openbaar vervoer, dus ook van Rijsoord en Oostendam? 
Antwoord
De lokale bereikbaarheid met OV is een vraagstuk (maatwerkvervoer). Dat is hier echter nu 
niet aan de orde. De HOV-visie gaat vooral over de regionale bereikbaarheid, en leidt wellicht 
tot substantiële investeringen. Daarbij gaat het in principe om een hoger schaalniveau, met 
grotere  reizigersaantallen.  Eventueel  kan  dat  ook  voor  het  maatwerkvervoer  positieve 
effecten hebben. 


