
 

 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  

 

Schriftelijke vragen cf. art. 30 van het Reglement van Orde 

Betreft: Veiligheid buslijn Hoek van Holland - Rotterdam 

Rotterdam, 10 mei 2017 

 

 

Geacht college, 

 

Sinds begin april voorziet de RET gedurende de werkzaamheden aan de Hoekse Lijn in busvervoer 

van reizigers op het traject Hoek van Holland - Rotterdam. De RET zet hiervoor stadsbussen in met 

staplaatsen en zitplaatsen zonder gordel, in tegenstelling tot touringcars waar gordels wel verplicht 

zijn. Bewoners maken zich zorgen over de veiligheid. Er wordt namelijk op zowel provinciale wegen 

als op de snelweg tussen Schiedam en Rotterdam gereden met flinke snelheden. Zeker tijdens de 

spits voelt het onveilig. Er staan dan bijvoorbeeld mensen in het gangpad. Een kleine aanrijding of 

noodstop kan dan snel tot onnodig letsel lijden. Dit risico is onnodig. De veiligheid zou stukken groter 

zijn als de RET gebruik zou maken van touringcars met voldoende zitplekken die voorzien zijn van een 

gordel. Wij kunnen de zorgen die bewoners bij ons hebben geuit goed voorstellen en hebben 

daarover de volgende vragen: 

 

Vraag 1: 

Hoe verhoudt het inzetten van stadsbussen door de RET zich met de huidige regelgeving over bussen 

op de snelweg? 

 

Vraag 2: 

Bent u het met ons eens dat inzet van touringcars in plaats van stadsbussen een veiligere optie is. Zo 

nee, waarom niet? 

 

Vraag 3: 

Bent u bereid om, indien de inzet van stadsbussen niet strijdig is met de regelgeving, toch met de RET 

in overleg te gaan om touringcars op dit traject in te zetten in plaats van stadsbussen? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Met vriendelijke groet,  

PVDA
ROTTERDAM
GEMEENTERAADSFRACTIE
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Met vriendelijke groet,
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