
  

Bestuurscommissie vervoersautoriteit Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag

T.a.v. dhr. R.J. van Asten 

Postbus 21012

3001 AA ROTTERDAM

Onderwerp

Reactie op uw zienswijze inzake de wijziging

omgevingsvisie tramtracé Ridderkerk.

Geachte heer Van Asten, 

Gedeputeerde Staten
 

Contact

                 
                   
                       

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2020-733375414 

DOS-2016-0012349
Uw kenmerk

68733
Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Uw zienswijze op het ontwerp programma Mobiliteit en het ontwerp programma Ruimte van 6

maart 2020 is door ons in goede orde ontvangen. 

 

In uw zienswijze geeft u, mede namens de gemeente Ridderkerk en RET N.V., aan te kunnen

instemmen met het voornemen het tramtracé gedeeltelijk te schrappen. Daarbij geeft u aan dat

naar uw overtuiging de reservering die blijft bestaan niet nodig is. U geeft aan dat uit onderzoek

blijkt dat een tram of lightrail niet de gepaste oplossing is op middellange termijn en dat met HOV-

bus een gelijke of zelfs betere kwaliteit van het openbaar vervoer bereikt kan worden. 

 

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het verstandig is om, met het oog op eventuele

toekomstige ontwikkelingen, het stuk op de Rotterdamseweg tot aan P+R Beverwaard ruimtelijk

te reserveren. Aangezien er geen zienswijzen zijn ontvangen van partijen die hiermee niet

kunnen instemmen zien Gedeputeerde Staten geen reden tot aanpassing van de stukken die

terinzage hebben gelegen.

 

Daarnaast geeft u aan dat u verwacht dat er in 2020 een bestuurlijke overeenkomst tussen alle

betrokken partijen wordt gesloten over routes, inframaatregelen en financieel commitment. Ook

geef u te kennen dat u zich erbij neerlegt dat de provincie buslijn 489 niet wil verleggen van de

Rotterdamseweg naar de Vlietlaan. Het verleggen van de R-netlijn 489 is volgens de provincie

niet opportuun aangezien dit betekent dat de reistijd voor reizigers uit de Drechtsteden naar

Rotterdam Kralingse Zoom onacceptabel langer wordt, ook indien alle infrastructurele

maatregelen zouden worden gerealiseerd. Hierbij laten we u weten dat we bereid zijn om

gezamenlijk te kijken hoe de R-netlijn 489 een verdere bijdrage kan leveren aan de ontsluiting

van Ridderkerk. 

http://www.zuid-holland.nl
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Gedeputeerde Staten zien de uitwerking van goed HOV in het gebied met interesse tegemoet en

ontvangen graag voor het eind van dit jaar de getekende bestuurlijke overeenkomst. Bijgevoegde

Nota van Beantwoording is gezamenlijk met de wijziging van de omgevingsvisie ter

besluitvorming toegezonden aan Provinciale Staten.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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

  

Bijlage:

1 . Nota van Beantwoording


