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In de Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 september 2018 is u een voortgangsrapportage

inzake Hoogwaardig Openbaar Vervoer/Rotterdam-net (HOV / R-net) toegezegd. Uw commissie

wilde immers graag nader inzicht in de mate waarin de ambities daadwerkelijk gehaald worden.

Daarbij vroeg uw commissie ook om een vergelijking tussen de diverse regio’s waar R-net rijdt. 

 

Om tot een volledige voortgangsrapportage te komen, waarin een vergelijking gemaakt kan

worden tussen verschillende regio’s, ontbreken op dit moment de juiste - vergelijkbare -

gegevens. Daarom zijn wij met vervoersautoriteiten in andere regio’s in overleg om te komen tot

een gezamenlijke monitoring van R-net. Het beschikbaar hebben van op zijn minst de eerste

uitkomsten van een dergelijke monitoring is voorwaarde om tot een voortgangsrapportage als

gevraagd te komen. Het is om deze reden dat u halverwege dit jaar – later dan gepland – de

eerste rapportage zal ontvangen.

De monitoring zal uiteindelijk uitgebreide gegevens moeten opleveren op het gebied van onder

andere vervoerprestaties, betrouwbaarheid, comfort, klanttevredenheid en kwaliteit van en

voorzieningen op haltes. 

 

Bijgaand treft u wel alvast een samenvattend overzicht van alle HOV- en R-net lijnen, welke

inmiddels zijn geïntroduceerd of nog in uitvoering dan wel voorbereiding zijn. In dit overzicht is

ook het Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)-gebied meegenomen. In de door u te

ontvangen voortgangsrapportage zullen wij enkel ingaan op de corridors waar wij zelf

verantwoordelijk voor zijn. 

http://www.zuid-holland.nl
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Factsheet R-net 

- Factsheet R-net incl. MRDH-gebied

 

 


