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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden

College van burgemeester 
en wethouders 
19 februari 2019

Zaaknummer
35142
 

Portefeuillehouder
Peter Meij

Commissie Samen wonen 
28 maart 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
m.ernest@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad
11 april 2019

Geadviseerd besluit
1.  kennis te nemen van de HOV-visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden.

2.  in te stemmen met de uitkomsten van de HOV-ontwikkelvisie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden; 
dat het HOV-busconcept voor de korte, middellange en lange termijn het best passende OV-concept 
is.

3.  om de HOV-ontwikkelvisie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden inhoudelijk en financieel verder uit 
te werken in een HOV-bus variantenstudie en dit ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

4.  om vooruitlopend op de HOV-bus variantenstudie een investeringskrediet van €100.000,- 
beschikbaar te stellen voor onder andere ketenvoorzieningen voor openbaar vervoer, 
zoals fietsvoorzieningen bij haltes, netwerkwijzigingen voor fiets- en voetgangers 
en mobiliteitsvoorzieningen bij OV-knooppunten.

5.  de financiële consequenties voor de Begroting 2019 te verwerken in de eerstvolgende 
Tussenrapportage 2019.

6.  voor 1 januari 2020 samen met de MRDH opnieuw een verzoek in te dienen bij de provincie Zuid-
Holland om de ruimtelijke reservering voor een tramtracé door Ridderkerk te laten schrappen uit het 
Programma Ruimte.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De aanleiding voor het opstellen van deze visie is tweeledig:

1. In de afgelopen periode zijn verschillende studies naar de ontwikkeling van het regionaal 
openbaar vervoer in Rotterdam en Drechtsteden uitgevoerd. Door nieuwe inzichten, mede 
vanuit deze studies, is het van belang om een regionale HOV-ontwikkelvisie op te stellen voor 
de zuidoostelijke regio van het MRDH-gebied (corridor Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden). 
Het is belangrijk dat deze regionale visie aansluit op de OV-toekomstvisie Rotterdam en de 
OV- en spooragenda Drechtsteden om de totale regionale positie van het OV te verstevigen. 
Hierdoor wordt de positie van het openbaar vervoer ten opzichte van het autogebruik in de 
totale regionale mobiliteit sterker.

2. Momenteel is er door de Provincie Zuid-Holland een ruimtelijke reservering opgenomen in het 
Programma Ruimte, uitgaande van eerdere plannen voor een tramtracé door Ridderkerk 
(zogenaamde Ridderkerklijn). Dit vormt een belemmering voor de ontwikkeling van diverse 
ruimtelijke plannen. Eerder uitgevoerde studies hebben niet geleid tot het schrappen van de 
ruimtelijke reservering. De provincie heeft de gemeente Ridderkerk en MRDH verzocht een 
integrale regionale visie op openbaar vervoer op te stellen voor de corridor Rotterdam-
Ridderkerk-Drechtsteden. Aan de hand van deze nieuwe visie zal de Provincie Zuid-Holland 
gevraagd worden opnieuw te bezien of de ruimtelijke reservering geschrapt kan worden.

Beoogd effect
 Verbetering van de bereikbaarheid (inwoners, arbeidsplaatsen, voorzieningen) per openbaar 

vervoer in de regio Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden.
 Verbetering van de positie van openbaar vervoer in de totale mobiliteit van Ridderkerk (bijv. 

lijnvoering, frequentie, HOV-productformule etc.).
 Het schrappen van de ruimtereservering van het tramtracé door Ridderkerk, zodat dit geen 

claim meer legt op ruimtelijke ontwikkelingen die raken aan deze ruimtereservering.

Relatie met beleidskaders
Regionale beleidskaders

 Programma Ruimte, provincie Zuid-Holland.
 Gebiedsgericht programma duurzame bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag.
 Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid MRDH.
 OV-visie Rotterdam 2040.
 OV- en spooragenda Drechtsteden.

Lokale beleidskaders

 Omgevingsvisie Ridderkerk.
 Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2016-2020.
 Startnotitie Ontwikkelperspectief centrum.
 Startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk.

Argumenten
1.1 De raad moet hiervan kennis nemen om een goede afweging te maken.  

2.1 Hiermee verbetert de bereikbaarheid per openbaar vervoer richting Rotterdam en Drechtsteden. 

2.2 Hiermee verbetert de positie van openbaar vervoer in de totale mobiliteit van Ridderkerk. 

De HOV-ontwikkelvisie betekent een verbetering van het openbaar vervoer in Ridderkerk en de regio. 
Door deze verbetering wordt openbaar vervoer een steeds aantrekkelijker alternatief in plaats 
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van verplaatsingen met de auto in deze regio. Dit leidt tot minder autoverkeer en daarmee een betere 
bereikbaarheid voor Ridderkerk en de regio.

2.3 Dit is een uitwerking van de expliciete vraag van de provincie Zuid-Holland waarmee de Provincie 
overweegt om de ruimtelijke reservering van het tramtracé te schrappen.

Om de ruimtereservering van het tramtracé te schrappen uit het Programma Ruimte heeft de provincie 
Zuid-Holland verzocht om vanuit Ridderkerk en MRDH een visie op het regionale openbaar vervoer op 
te stellen, zodat duidelijk is op welke wijze (in plaats van een tram) ingezet wordt op bereikbaarheid 
per openbaar vervoer in de regio Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. Deze HOV-ontwikkelvisie ligt 
nu voor.

3.1 Het is belangrijk om zicht te krijgen op de best passende netwerkstructuur met bijpassende haltes 
en mogelijke ketenvoorzieningen (fiets, voetgangers, (deel)auto).

In een variantenstudie worden mogelijke lijnvoeringen van het HOV-busconcept met elkaar 
vergeleken, zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel. Dit geeft beter inzicht in de maatregelen 
die de gemeente Ridderkerk, MRDH en andere betrokken partners op het gebied van 
doorstromingsmaatregelen en ketenvoorzieningen kunnen nemen. Daarnaast biedt de variantenstudie 
meer inzicht in de investeringen die daarvoor noodzakelijk zijn. De resultaten van deze studie worden 
aan de raad voorgelegd.

4.1 Hiermee kan het college een start maken met de uitvoering van deze maatregelen.

Het is van belang om nu al financiële middelen te reserveren om direct uitvoering te kunnen geven 
aan maatregelen op korte termijn die helpen om het openbaar vervoergebruik te stimuleren. Hierbij 
valt te denken aan het verbeteren van bestaande fietsinfrastructuur, meer ruimte bieden aan 
voetgangers en eerste mogelijkheden voor nieuwe mobiliteitsconcepten als deelauto en deelfietsen bij 
OV-knooppunten/haltes onderzoeken.

4.2 Hiermee toont de gemeente Ridderkerk aan de regionale partners aan dat direct uitvoering wordt 
gegeven aan de HOV-ontwikkelvisie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden.

5.1 Hiermee worden de financiële middelen beschikbaar gesteld.

6.1 Om de ruimtereservering van het tramtracé te schrappen uit het Programma Ruimte van de 
provincie Zuid-Holland is het essentieel om dit verzoek in 2019 in te dienen.

Dit verzoek is een gezamenlijke brief van gemeente Ridderkerk en MRDH. De besluitvorming van de 
MRDH vindt in mei 2019 plaats. Ondertussen wordt de HOV-bus variantenstudie uitgewerkt en de 
resultaten daarvan worden naar verwachting na de zomer van 2019 aan de raad voorgelegd. 
Vervolgens stelt het college een brief op met het verzoek de ruimtereservering te schrappen. Een 
afschrift van deze brief wordt dan ter kennisgeving aan de raad gestuurd.   

Overleg gevoerd met
 MRDH (mede opdrachtgever HOV-visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden)
 Provincie Zuid-Holland (mede-financier HOV-visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden)
 RET
 Gemeente Rotterdam
 Drechtsteden
 Qbuzz (vervoerder)

Kanttekeningen
2.1 Uit de ontwikkelvisie HOV Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden blijkt dat het mogelijk is dat op zeer 
lange termijn een lightrail-concept haalbaar wordt. Echter dient dan aan veel randvoorwaarden 
voldaan te worden, zoals de realisatie van Stadionpark als grootstedelijk mobiliteitsknooppunt. 
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Hierover bestaat nog veel onzekerheid. Light rail is ook niet inpasbaar op het gereserveerde tramtracé 
en kan indien nodig (indien dit op termijn haalbaar mocht blijken) zonder ruimtereservering op de 
Rotterdamseweg worden gerealiseerd.

Uitvoering/vervolgstappen
Opstellen HOV-bus variantenstudie om inhoudelijk en financieel meer invulling te geven aan het HOV-
busconcept als vervolg op de HOV-visie. De variantenstudie wordt na de zomer 2019 aan de raad ter 
besluitvorming voorgelegd.

De uitkomsten van deze variantenstudie worden verwerkt in het op te stellen Mobiliteitsplan 
Ridderkerk, dat in het najaar van 2019 aan de raad ter besluitvorming wordt aangeboden.

Evaluatie/monitoring
Elk jaar wordt de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht over de 
implementatie van maatregelen voortvloeiend uit de ontwikkelvisie HOV Rotterdam-Ridderkerk-
Drechtsteden en de (nog uit te voeren) HOV-bus variantenstudie. Dit wordt gekoppeld aan het 
monitoringsprogramma dat zal worden opgenomen in het dit jaar op te stellen Mobiliteitsplan 
Ridderkerk.

Financiën
Het voorstel is om een investeringskrediet van €100.000,- beschikbaar te stellen. De kapitaallasten 
(€5.000,-) worden verwerkt in de 1e tussenrapportage 2019 e.v.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
Het verbeteren van het openbaar vervoer draagt bij aan de afname van het aantal autokilometers en 
daarmee aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na kennisneming en instemming van de ontwikkelvisie HOV Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden door 
de raad wordt deze ontwikkelvisie in mei 2019 behandeld in de bestuurscommissie van de MRDH.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Ontwikkelvisie HOV Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden (visierapport)
2. Technische bijlage Ontwikkelvisie HOV Rotterdam - Ridderkerk - Drechtsteden
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
11 april 2019

Zaaknummer:
35142

Onderwerp:
HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-
Drechtsteden Commissie Samen wonen

28 maart 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 19 februari 2019,

BESLUIT:

1. kennis te nemen van de HOV-visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden.

2. in te stemmen met de uitkomsten van de HOV-ontwikkelvisie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden; 
dat het HOV-busconcept voor de korte, middellange en lange termijn het best passende OV-concept 
is.

3. om de HOV-ontwikkelvisie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden inhoudelijk en financieel verder uit 
te werken in een HOV-bus variantenstudie en dit ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

4. om vooruitlopend op de HOV-bus variantenstudie een investeringskrediet van €100.000,- 
beschikbaar te stellen voor onder andere ketenvoorzieningen voor openbaar vervoer, 
zoals fietsvoorzieningen bij haltes, netwerkwijzigingen voor fiets- en voetgangers 
en mobiliteitsvoorzieningen bij OV-knooppunten.

5. de financiële consequenties voor de Begroting 2019 te verwerken in de eerstvolgende 
Tussenrapportage 2019.

6. voor 1 januari 2020 samen met de MRDH opnieuw een verzoek in te dienen bij de provincie Zuid-
Holland om de ruimtelijke reservering voor een tramtracé door Ridderkerk te laten schrappen uit het 
Programma Ruimte.


