
Rotterdam, 20 november 2018. 18bb9225

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS 
Rotterdam) over Vervoersarmoede?

Aan de Gemeenteraad.

Op 23 augustus 2018 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS Rotterdam) ons schríftelijke 
vragen over Vervoersarmoede? (18bb6418)

Inleidend wordt door het raadslid gesteld:
“Uiteenlopende verlangens van verschillende typen OV-reizigers leiden tot een 
hiërarchie in het openbaar vervoer. Bovenaan de ladder staan natuurlijk de OV- 
verbindingen op internationaal niveau gevolgd door die lijnen tussen centra van steden. 
Daaronder komen de regionale verbindingen die in staat zijn veel mensen in hoog tempo 
langs de kortste weg te verplaatsen. Dit zijn de zogenaamde verbindende lijnen en 
worden vooral ingezet voor het forensenverkeer. Het zijn dus lijnen die duidelijk van 
economisch belang zijn en die vanuit politiek oogpunt dus ook hoge prioriteit behoren te 
krijgen.

Lager op de ladder komen de zogenaamde ontsluitende verbindende lijnen op 
gemeentelijk niveau. Daarbij is een verdeling van lijnen te maken binnen de gemeente 
op wijkniveau en op gemeentelijke snelverkeersverbindingen. Het gaat hier om een veel 
fijnmaziger ondersteunend netwerk met meanderende lijnen door de hele stad heen 
slingerend. Over het algemeen zijn de frequenties van deze lijnen wat lager als die lijnen 
die van economisch belang zijn.

Zowel de verbindende lijnen als het ontsluitende net kunnen alleen bestaan bij de gratie 
van overheidssuosidie. En omdat tiet geld niet onbeperkt is, moeten de overheden 
(Gemeente Rotterdam en de MRDH) voortdurend keuzes maken. Daarbij lijkt er een 
tendens te zijn om te beknibbelen op het ondersteunende net ten gunste van de 
verbindende lijnen. En daarmee dreigen de belangen van de ouderen maar ook van 
minder validen te worden geschaad.

In het voorjaar zijn de plannen van de RET voor ons Openbaar Vervoer in 2019 
gepresenteerd en vervolgens behandeld in de raad. Sommige lijnen worden qua tijd 
ingekort, andere uitgebreid, maar er zijn er ook waar drastischer ingegrepen wordt. Zo 
leidde de vermindering van ritten van bus 47 zelfs tot een bijna busloos Noordereiland op 
zondag. Wat tot vragen en onrust bij de eilandbewoners leidde.

Het aantal passagiers dat gebruikt maakt van een OV-lijn wordt als maatgevend gezien 
voor het beperken of uitbreiden een openbaarvervoerlijn. Dit lijkt een vraaggericht 
aanbod in louter kwantitatieve zin. Maar in de ogen van 50PLUS Rotterdam gaat het 
voor sommige doelgroepen die erg afhankelijk zijn van juist die fijnmazigheid van het OV

Registratienummer cluster: BS18/00671
Portefeuillehouder: J. Bokhove
Steller: M.T. Balk, 010-4897813 pagina 1



niet om kwantiteit maar juist om de kwaliteit van het OV Het in de buurt hebben van een 
verbinding gaat boven een verbinding verder weg met een grote frequentie en hoge 
snelheid om van A naar B te komen.

50PLUS Rotterdam is op zich positief over de ontwikkelingen van de Randstadrail en de 
uitbreiding van het metro- en sneltram netwerk dat over lange afstanden en met hoge 
frequentie mensen dwars door gehele Rotterdamse regio brengt. Plannen voor een 
metro van Kralingen naar Rotterdam Zuid juicht 50PLUSRotterdam toe. Noord en Zuid, 
de voorsteden, ze dienen goed en milieuvriendelijk bereikbaar- en met elkaar verbonden 
te zijn.

Maar er zijn de afgelopen decennia toch ook veel buslijnen geschrapt. De fijnmazigheid 
en bereikbaarheid van het openbaar vervoer in de wijken en buurten zelf komt toch 
steeds meer onder druk te staan. Dit is in kwalitatieve zin toch een verslechtering. 
Rotterdammers moeten dan steeds verder lopen naar de dichtstbij zijnde halte. Het gaat 
soms om wel meer dan 1000 meter verder lopen. Nu is lopen gezond, maar vooral voor 
mindervaliden en ouderen zijn hier toch grenzen aan. Door het kennisplatform CROW, 
een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en 
vervoer en werk en veiligheid, is onderzoek gedaan naar de maximaal acceptabele 
loopafstand naar een OV-halte en die is voor ouderen en minder validen maximaal 550 
meter.

Wijkbussen kunnen dit probleem maar voor een deel oplossen. Behalve als het gaat om 
een bezoek aan een ziekenhuis kun je er niet mee buiten je eigen wijk en gebied komen. 
Verder is er een beperking in de dagelijkse uren wanneer je er gebruik van kunt maken. 
En men moet ruim van tevoren de reis doorgeven aan de vrijwilligers van de 
wijkbusorganisatie. Ook dat beperkt de reisvrijheid en de zelfredzaamheid van de 
Rotterdammers die hier op aangewezen zijn.

Onderzoek gedaan door Jarret Walker, internationaal adviseur op net gebied van 
openbaarvervoersplanning, waarschuwt dat grotere halteafstanden voor dat deel van de 
bevolking dat minder in staat is om te lopen, vervoersarmoede voor die doelgroepen 
veroorzaakt. Of dat zij afhankelijk raken van doelgroepenvervoer, wat hoge kosten met 
zich mee brengt. Walker noemt hier met name ouderen. Vervoersarmoede veroorzaakt 
isolatie van inwoners en daarmee ligt voor veel ouderen de eenzaamheid op de loer. 
Teken daarbij aan dat de overheid zware druk zet op ouderen om langer thuis te wonen 
betekent dit dat een fijnmazig openbaar vervoer juist van zeer groot belang is voor de 
zelfredzaamheid van ouderen.

50PLUS Rotterdam wil graag onderzocht hebben hoe de situatie voor wat betreft de 
vervoersarmoede bij ouderen en mindervaliden in Rotterdam aan de orde is.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen 
aan het college van B&W:”
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Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1: ,
Welke openbaar vervoerslijnen (alle modaliteiten; bus, tram, trein ed.) zijn er in 
Rotterdam de afgelopen 25 jaar opgeheven?

Antwoord:
Wij beschikken niet over een totaaloverzicht van alle wijzigingen in het openbaar 
vervoernetwerk over de afgelopen 25 jaar. De vraag of een oepaalde OV-lijn wel of niet 
is opgeheven geeft daarbij slechts beperkte informatie. Soms is er sprake van een 
samenvoeging van twee lijnen, zonder dat de service achteruit gaat. Soms wordt een 
bepaalde lijn opgeheven terwijl van een naburige lijn de frequentie wordt opgehoogd of 
de route wordt aangepast. En soms worden bedieningstijden ingeperkt of een route 
ingekort, zonder dat de lijn wordt opgeheven. Dat neemt niet weg dat ei de afgelopen 
járen diverse mii ider gebruikte OV-lijnen geheel of gedeeltelijk zijn opgeheven. Ook zijn 
veel lijnen verdwenen die (grotendeels) parallel liepen aan andere OV-lijnen. Hierdoor is 
het OV-netwerk als geheel grofmaziger geworden, waarbij er gemiddeld gezien sprake is 
van grotere loopafstanden naar de dichtstbijzijnde OV-halte. Deze trend is ook in de OV- 
visie Rotterdam 2018-2040 Samen Slimmer Reizen beschreven.
Hieronder geven wij enkele voorbeelden van in de afgelopen járen opgeheven lijnen:

- Tramlijnen 3 en 13 door Blijdorp ^opgeheven in 2000);
- Buslijn 89: Rozenburg - Beneluxtunnel - Schiedam Centrum (2009);
- Buslijn 49: Rotterdam Centraal - Blijdorp - Liskwartier - Station Noord (2010);
- Buslijnen 63/64: Zuidplein - Charloisse Poort (2011);
- Buslijn 29: Rotterdam Alexander - Krimpen a/d IJssel (2011);
- Buslijn 34: Capelsebrug - Kralingse Veer (2014).

Vraag 2-
Welke openbaar vervoerslijnen (alle modaliteiten; bus, tram, trein ed.) zijn er in 
Rotterdam de afgelopen 25 jaar bijgekomen?

Antwoord:
Ook als het gaat om de toevoegingen van OV-lijnen beschikken wij niet over een 
totaaloverzicht van de afgelopen 25 jaar. De belangrijkste toevoegingen in de genoemde 
periode hebben plaatsgevonden aan de bovenkant van het OV-netwerk. Voorbeelden 
van toevoegingen zijn:

- Beneluxmetronjn (ingebruikname 2002);
- TramPlus-lijn 23 naar IJsselmonde (2004);
- TramPlus-lijn 25 naar Carnisselande (2004);
- Verlenging van de metro naar Nesselande (2005);
- HSL-Zuid (2009);
- RandstadRail Slinge - Den Haag Centraal (2011);
- Buslijn 75: Zuidplein - Kralingse Zoom (per 9 december a.s.).
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Ook is van menig bestaande lijn de frequentie hoger geworden of is de bedieningstijd 
uitgebreid. Verder relevant in dit verband zijn de investeringen in toegankelijkheid voor 
mindervaliden die over het hele netwerk hebben plaatsgevonden en nog steeds 
plaatsvinden. Dit betreft zowel investeringen in de voertuigen als in de haltes en stations.

Vraag 3:
Om deze veranderingen visueel inzichtelijk te krijgen, wil 50PLUS graag 
kaarten\plattegronden hiervan van ontvangen?

Antwoord:
Het is naar ons oordeel niet mogelijk een leesbaar kaartbeeld te maken dat recht doet 
aan alle veranderingen in de afgelopen 25 jaar inclusief de kanttekeningen die we 
hebben beschreven in de antwoorden op de vragen 1 en 2.

Vraag 4:
50PLUS wil graag de exacte kwantitatieve criteria weten waarom een openbaar 
vervoerslijn wordt ingekort, minder frequent rijdt en/of wordt opgeheven?

Antwoord:
Dat is niet zo exact in criteria te vangen. De vervoerders doen jaarlijks in de 
vervoerplanprocedure voorstellen ter optimalisatie van het netwerk, waarbij het 
bestaande netwerk altijd het vertrekpunt is. Vanwege de beperkte financiële middelen bij 
de MRDH voor OV (die afkomstig zijn uit de Brede Doeluitkering van het Rijk) eist de 
MRDH van de vervoerders al een aantal jaar budget neutrale voorstellen. Dat betekent 
dat een intensivering op één plek in het netwerk automatisch leidt tot een bezuiniging 
elders in het netwerk. De vervoerders wegen bij mogelijke bezuinigingen altijd diverse 
elementen tegen elkaar af, zoals de bezettingsgraad, kostendekkingsgraad en 
alternatieve reismogelijkheden. In de Kadernota OV van de MRDH wordt een aantal van 
acht reizigers per uut per richting als minimum voor een reguliere lijnverbinding. Maar dat 
wil niet zeggen dat alle buslijnen die dit niet halen per definitie opgeheven worden.

Vraag 5:
Vindt het College dat er kwalitatieve argumenten kunnen zijn om een vervoerslijn 
te handhaven, frequentie, haltes en bereik, ondanks dat er kwantitatieve 
argumenten zijn om dat niet te doen? Kan het college hiervan voorbeelden 
noemen?

Antwoord:
Ja, ons college kijkt in de advisering over de vervoerplannen altijd breder dan alleen naar 
kwantitatieve argumenten en wij roepen de MRDH en RET op om dat ook te doen. Zo 
hebben wij in het advies op de vervoerplannen 2019 bijvoorbeeld gepleit voor een 
blijvende bediening van het Noordereiland en 110-Morgen tijdens de stille uren en tot 
een continuering van de exploitatie van buslijn 30 (station Alexander - Capelle 
Schollevaar) op de vroege zaterdagochtend. Dit laatste punt is ook deels gehonoreerd 
door de MRDH.
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Vraag 6:
Welke maximale loopafstand vindt het college aanvaardbaar voor ouderen en 
minder validen die zij moeten afleggen tot een ov-halte?

Antwoord:
Het is niet aan de gemeente maar aan de MRDH als concessieverlener om dit type 
normen aan de vervoerders op te leggen. De MRDH heeft er in de in 2017 vastgestelde 
Kadernota OV voor gekozen geen afstandscriteria op te nemen. In plaats daarvan wordt 
het huidige OV-netwerk als vertrekpunt genomen en kunnen vervoerders in de jaarlijkse 
vervoerplanprocedure onderbouwde voorstellen doen tot intensiveringen en 
bezuinigingen. Voorstellen tot bezuinigingen worden in hoofdzaak getoetst aan het 
eerdergenoemde criterium van acht reizigers per uur per richting. Ook de 
beschikbaarheid van alternatieve reismogelijkheden heeft altijd een plaats in de

Dfe secret :rìs,

V.J.M

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeeste

A. Aboutaleb
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