
VRAGEN COMMISSIEVERGADERING 

De commissie: Samen wonen en Samen leven

Vergaderdatum: 28 maart 2019

Steller en fractie: 1a. en 2 dhr. L. van der Spoel, VVD; 1b. dhr. B. Ros, GroenLinks

Agendapunt: 5. HOV visie Rotterdam-Ridderkerk- Drechtsteden

Portefeuillehouder: dhr. P. Meij

Datum indiening vraag bij griffie: 28 maart 2019

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 10 april 2019

Vraag 1a. 
Is een overzicht te geven van de uitval van busritten in en door Ridderkerk de afgelopen 6 maanden.

Antwoord 
RET rapporteert  gegevens over rituitval  in de maandelijkse ‘concessiemonitor’.  Onderstaande tabel 
geeft de uitval en de norm weer voor bus, tram en metro, voor januari 2019.

% uitval Norm Eenheid 
Bus 0,12% 0,00

% 
Uren 

Tram 0,17% 0,40
% 

Km 

Metr
o

0,29% 0,20
% 

Km 

De bus kent dus een lagere rituitval, maar ook een ‘strengere’ norm dan tram en metro. Gemiddeld 
over 2018 schommelde de uitval van de bus rond 0,2%, van metro ongeveer op hetzelfde niveau, en  
van tram iets hoger. 

Vraag 1b.
Kan die informatie voor dezelfde periode ook gegeven worden voor de R-bus over de Rotterdamseweg.

Antwoord
De rituitval moet op jaarniveau worden gerapporteerd door de vervoerder Qbuzz aan opdrachtgever 
provincie Zuid-Holland. Omdat de concessie pas in december is gestart, zijn er nog geen cijfers van 
een heel jaar beschikbaar die vergeleken kunnen worden met bijvoorbeeld die van RET. Kwalitatief 
kunnen er wel wat observaties worden gedeeld.
De nieuwe concessie heeft in de eerste periode de nodige aanloopproblemen gekend met relatief veel  
rituitval.  Hierop  is  intensief  gestuurd  door  zowel  vervoerder  als  opdrachtgever,  en  zijn  regelmatig 
verbeterplannen geïmplementeerd voor uitvoering van de dienstregeling en de planning. Overigens is 
een dergelijke aanloopperiode niet ongebruikelijk bij nieuwe concessies c.q. vervoerder. 
Het meest recente beeld is dat de eis van maximaal 0,2% uitval op dit moment genaderd wordt. 

Vraag 2.
Ontwikkelvisie blz.7. Beslaat het genoemde reizigersonderzoek 7 dagen, 24 uur per dag, zowel van als 
naar Ridderkerk, want in eerdere rapporten zijn bepaalde zaken niet 24/7 meegenomen (delen van de 
dag of week werden buiten beschouwing gelaten).



Antwoord 
De afbeelding op blz. 7 geeft de verhouding weer tussen de aantallen reizigers vanuit Ridderkerk naar 
verschillende bestemmingen. Het gaat dus om verhoudingen, niet om absolute aantallen. De bron voor 
deze  informatie  zijn  geanonimiseerde  GSM-gegevens.  Het  betreft  toestellen  die  zich  ’s  nachts  in  
Ridderkerk bevonden, en dus kunnen worden beschouwd als ‘wonend’ in Ridderkerk. 


