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Onderwerp

Vragen ex art.37 bushalte Bonfut

Geachte mevrouw Verhoef,
Op 15 mei 2019 stelde u raadsvragen over bushalte Bonfut. Met deze brief geven wij antwoord op uw
vragen.
Vraag 1
Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat het doortrekken van buslijn 170 naar station
Lansingerland-Zoetermeer een goede aanleiding is om de bushalte Bonfut direct weer in gebruik te
nemen?
Antwoord 1
Nee. Wij zien geen relatie tussen de opening van station Lansingerland-Zoetermeer en de mogelijke
heropening van bushalte Bonfut.
Vraag 2
Is het college bereid om druk uit te oefenen op het bestuur van de Vervoersautoriteit van de
Metropoolregio om deze halte direct weer in bedrijf te stellen?
Antwoord 2
Nee. Afgelopen jaren vroeg het college -mede op initiatief van PvdA- meermaals bij de MRDH aandacht
voor bushalte Bonfut. De MRDH geeft aan dat er geen aanleiding is om het eerdere afwijzende standpunt
te wijzigen. Het college deelt dit standpunt.
De voormalige halte Bonfut was bedoeld als tijdelijk en is vervangen door de definitieve halte
Koegelwieckplantsoen. De locatie Hordijk ligt binnen de loop- en fiets-invloedsfeer van de metrohalte
Rodenrijs. Met de beoogde capaciteitsuitbreiding van de fietsvoorzieningen bij de metrohalte verbeteren
we de toegankelijkheid van de vervoerknoop Rodenrijs.
Bovendien introduceert de RET in december dit jaar het R-netconcept op de lijnen 170 en 173. R-net is
een ‘kwaliteitslabel’ van hoogwaardige OV-lijnen in de Randstad: comfortabel, betrouwbaar en snel. In
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het kader van R-net verkennen RET en MRDH nu versnellingsmogelijkheden van de diverse R-net lijnen.
Ingebruikname van een extra stopplaats past niet in dit concept.
Vraag 3
Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
Antwoord 3
Zie antwoord 2.

Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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