
Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal

Postbus 201
Aan de leden van de commissie Grondgebied 2050 AE Oven/een

T 14023

www.bloemendaal.nl

Datum
Uw kenmerk
Zaaknummer
Behandeld door
Doorkiesnummer
Onderwerp
Verzonden

2019007231
Wethouder H. Wijkhuisen 
023-5225 555
Beantwoording vragen uit cie. Grondgebied 8-10-2019

13 oktober 2019

Bijlage(n)

Geachte commissieleden,

In de vergadering van de commissie Grondgebied van 8 oktober 2019 heeft u een groot aantal 
vragen gesteld over het raadsvoorstel om regionaal bij te dragen aan opwaardering van het spoor 
Haarlem-Zandvoort.

Met deze brief beoog ik alle nog openstaande vragen aan uw commissie te beantwoorden. Op 15 
oktober a.s. staat het raadsvoorstel wederom op uw agenda.

Naast alle op zichzelf staande vragen heb ik in uw commissie ook beluisterd, dat er opmerkingen 
waren over tekstuele verschillen tussen het Bloemendaalse en het Haarlemse raadsvoorstel. 
Hierover merk ik in algemene zin op, dat de regio GR werkt met 'bouwblokken' van teksten, die 
iedere gemeente op zijn eigen wijze (en in zijn eigen raadsformat) moet verwerken. Daarbij is het 
onvermijdelijk, en zelfs wenselijk, om eigen accenten aan brengen (in Bloemendaal bijvoorbeeld de 
aangenomen moties). Uiteraard is Prorail gehouden aan landelijke regels over (spoor-)veiligheid. 
Maar ik sluit niet uit, dat onze gemeente op basis van de moties van de raad iets meer 
gespreksruimte zoekt bij Prorail, dan alleen de basale invulling van die landelijke regels.

Verder wordt het dossier van de spoorse maatregelen onder grote tijdsdruk gevormd, waarbij 
de -veelal technische- informatie bij externe partijen (ministerie, Prorail en NS) moet worden 
opgehaald. De niet altijd even heldere communicatielijnen en de berichtgeving over de Formule 1 in 
de pers helpen daar ook niet aan mee. Niettemin is het college erin geslaagd, een voldragen 
voorstel naar de raad te sturen. De vele vragen uit uw commissie completeren het beeld. Voor uw 
rol als commissie van advies en bijstand zeg ik u hartelijk dank.

Waarna ik nu overga tot het beantwoorden van uw vragen.

BLOEMENDAAL OVERVEEN AEROENHOUT BENNEBROEK VOGELENZANG
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Vragen van Groen Links.

Vraag 1.
Besluitpunt 2 en tekst p 3 (3e alinea onder 'politieke keuzeruimte'): betekent dit dat de Stuurgroep 
het ook eens is met (alle?) in de motie gestelde voorwaarden voor bijdrage uit het fonds? Of is 
gezegd: "breng maar in" en dan zien we wel wat er van terecht komt?

Antwoord 1: de stuurgroep heeft de moties overgenomen als gewenste regionale randvoorwaarden 
voor het pakket van Zuid-Kennemerland. Dus ook met de inzet om de moties onderdeel te laten 
uitmaken van de bestuursovereenkomst. Zie ook onder vraag 7.

Vraag 2.
Is bedoeling van en de verwachting over de voorgestelde bijdrage aan de spoor-aanpassingen dat 
meer Zandvoortse of Overveense forensen i.p.v. de auto kiezen voor het openbaar vervoer?

Antwoord 2. Openbaar vervoer wordt altijd aantrekkelijker als de frequentie toeneemt, dat is een 
essentieel onderdeel van de kwaliteitsbeleving. Toename van forensen moet wel voornamelijk 
komen van bestaande bewoners, want grote uitbreidingsplannen zijn er immers niet. Het grootste 
aandeel zal recreatief zijn, vandaar ook dat specifiek wordt ingezet op de zomerdienstregeling. 
Gebruik hangt verder ook af van aansluiting op andere treinen (of bussen) vanaf Haarlem- 
Amsterdam voor het woon-werk verkeer in de rest van de regio.

Vraag 3.
Is de voorgestelde bijdrage (op enigerlei wijze) ook gunstig voor verhoging van de huidige 
winterfrequentie (nu 2 treinen heen en 2 terug - op p. 3 wordt bij 3e streepje gesproken over 'vier 
reguliere halteringen')?

Antwoord 3. Vier reguliere halteringen refereert aan de bestaande situatie (nulmeting) met 2 
treinen per uur/per richting. De winterfrequentie zal vooralsnog bij 2 (4) blijven, tenzij de 
vervoervraag toeneemt. De opwaardering van het spoor biedt NS in ieder geval de mogelijkheid om 
in te spelen op een toenemende vervoervraag in de toekomst, ook in de winterperiode.

Vraag 4.
Op p. 2 en 3 staat genoemd waarvoor de investering van 7 mln euro is bedoeld. Verbetering 
tractievoorziening en aanpassen van drie overwegen kosten al 7 mln euro. Hoeveel blijft er dan over 
voor de op p. 3 genoemde aanpassingen van station Zandvoort (...)?

Antwoord 4. Voor de kostenverdeling geldt dat ca. de helft van de C7.000.000^ benodigd is voor 
aanpassing tractie en alles wat daar op betrekking heeft. De overige middelen worden geïnvesteerd 
in de spoorwegovergangen ca 1.250.000,* en rest in de aanpassingen op het station Zandvoort. Die 
aanpassingen zijn ook nodig als structurele maatregel. Voor het Fl-evenemnt zullen er daarnaast 
nog tijdelijke maatregelen op het station worden gerealiseerd (die blijven buiten de bijdrage van de 
regio).

Vraag 5.
Zowat de helft van de voorgestelde bijdrage is bedoeld voor verbetering van de tractievoorziening.
Is die verbetering nodig voor 6 treinen per uur (heen en terug) of voor6 treinen per uur (heen en 
terug) en indien de aanpassing van de stroomvoorziening nodig is om de 6 treinen per uur te laten 
rijden, was deze investering dan sowieso niet nodig geweest (en uitgevoerd) om de huidige situatie 
op zomerse dagen - waarbij er soms al 6 treinen per uur gingen - te kunnen continueren?

Antwoord 5. De tractievoorziening moet ook voor 6 (reguliere) treinen per uur worden aangepast.
In de reguliere dienstregeling rijden er 2 treinen per uur per richting (Amsterdam CS -
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Zandvoort)Gedurende de zomermaanden (jun-aug) rijden er extra treinen (4). Met aansluiting op de 
intercity naar Amsterdam (overstap op Haarlem). Dit is ook eigenlijk het maximale bij de huidige 
technische staat.

Alleen bij de Jumbo-racedag rijden er nu 6 treinen per uur per richting. Hiervoor geeft ProRail aan 
de NS alleen toestemming indien de NS extra veiligheidsmaatregelen neemt (extra inzet van de 
onderhoudsaannemer). Een te snel optrekkende trein is al een risico in verband met onvoldoende 
tractie (de stroomvoorziening op de bovenleidingen), er is als namelijk onvoldoende spanning, of als 
je naar water vergelijking gaat: "onderdruk of onderspanning".

Er is dus ook aan die regeling een aantal risico's verbonden. De onderspanning wordt namelijk nu 
aangevuld door de spanning te onttrekken aan de lijnen vanuit Haarlem; de lijnen Haarlem - 
Beverwijk/Heemstede/Amsterdam. Hierdoor neemt het risico toe dat er uitval van treinen op die 
trajecten kan plaatsvinden. Daarop dient de NS de extra voorzorgsmaatregelen dan ook in te 
richten (met standby staan van technische hulpdiensten, etc.)

Vraag 6.
n de 3e alinea op p. 3 onder 'politieke keuzeruimte' staat dat het college "op korte termijn een 
informatieve bijeenkomst voor bewoners" 'wil' organiseren. Doet het college dat ook en wanneer 
vindt die bijeenkomst plaats?

Antwoord 6. Ja, deze avond wordt gehouden op 28 oktober. Prorail en NS zijn aanwezig om vragen 
te beantwoorden.

Vraag 7.
Verderop p. 3 worden maatregelen genoemd die zijn "onderdeel geworden van de regionale inzet". 
Is 'inzeť nu voorwaardelijk voor het onttrekken van het geld uit het fonds?

Antwoord 7. Ja, de aangenomen moties verzoeken het college om e.e.a. via de stuurgroep GR in te 
brengen. Aan deze inspanningsverplichting heeft het college kunnen voldoen, want de stuurgroep 
GR heeft het pakket aan gewenste mitigerende maatregelen tot zich genomen en onderdeel 
gemaakt van de regionale inzet voor de nog te sluiten bestuursovereenkomst met het ministerie en 
de spoorse partijen.

De precieze invulling I uitvoering van alle concrete maatregelen kan op dit moment geen 
randvoorwaarde zijn. Het college weet immers nog niet, wat er allemaal echt nodig is, wat 
technisch wel en niet kan (bijvoorbeeld met de aanpassingen aan de overwegen) en in hoeverre de 
extra treinen mogen rijden binnen het bestaande geluidproductieplafond. Dit zijn zaken die Prorail 
en NS verder moeten uitwerken en (laten) toetsen.

Hierbij dient ook duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de structurele dienstregeling en 
de ad hoc-maatregelen voor de Fl. De F1 betreft een uitzonderingssituatie die voor alle partijen 
niet vooraf te garanderen is en die uiteindelijk ook maar 3 dagen/jaar (voor 3 jaar) zal optreden en 
waar een zekere extra overlast onvermijdelijk is.

Vraag 8.
In de motie van 16 sept. jl. wordt als voorwaarde gesteld dat een top-frequentie alleen gedurende 
"een zeer beperkt aantal dagen per jaar" (waarbij GroenLinks er van uitging dat dit ging om de 
dagen van en rond de Fl-dagen [ca. 4 dagen)]; acht het College 12 dagen een "zeer beperkt aantal" 
dagen?

Antwoord 8. Het aantal van maximaal 12 dagen is gebaseerd op het aantal ubo-dagen van het 
circuit. Dit zijn de 'uitzonderlijke bedrijfs omstandigheden' ofwel dagen waarop het circuit extra 
geluid mag veroorzaken. Deze 12 ubo-dagen zijn al geruime tijd geleden aan het circuit vergund en
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het ligt naar mening van de stuurgroep in de rede, dat aantal dagen ook te hanteren voor de 
mogelijke inzet van meer dan 6 treinen. Waarbij moet worden benadrukt, dat in de bestaande 
praktijk alleen de Jumbo Racedagen worden aangemerkt als 'grootschalig evenement' waarvoor 
extra treinen moeten worden ingezet. Op de normale mooie stranddagen kan met 6 treinen 
worden gereden, conform de dienstregeling die NS in de zomer van 2020 wil rijden (mits de 
tractievoorziening tijdig is opgewaardeerd).

Vraag 9.
Welke metingen van wanneer liggen ten grondslag aan het model op basis waarvan ProRail de 
gevelbelasting berekent?

Antwoord 9. Zie het antwoord op vraag 10.

Vraag 10.
Hoe vindt de modelberekening plaats, o.a.: wordt ook rekening gehouden met elkaar passerende 
treinen?

Antwoord 10. Bij het wijzigen van de spoorinfrastructuur of bij wijzigingen van het gebruik van de 
sporen houdt ProRail altijd in de gaten of het geluid per referentiepunt onder het vastgestelde 
plafond blijft.

Om te bepalen of de geluidproductie inderdaad onder het geluidsproductieplafond (gpp) blijft voert 
ProRail elk jaar toetsen op basis van geluidberekeningen uit tijdens de verdeling van de 
capaciteitsaanvragen van alle vervoerders voor het komend dienstregelingsjaar. ProRail voert een 
maandelijkse monitor uit gedurende het jaar of wijzigingen aan en aanvullingen op de 
dienstregeling alsnog geen overschrijdingen van de gpp's oplevert.

Bij infrawijzigingen kijkt ProRail nog wat verder vooruit. Wanneer uit de berekeningen blijkt dat het 
geluid op een bepaald referentiepunt in de toekomst het gpp zou kunnen overschrijden, onderzoekt 
ProRail mogelijke en doelmatige maatregelen.

Na afloop van een kalenderjaar berekent ProRail de geluidproductie op alle referentiepunten. Op 
basis van actuele gegevens worden de resultaten ervan in het 'nalevingsverslag 
geluidsproductieplafonds'. Dit nalevingsverslag biedt ProRail, sinds 2014, ieder jaar voor 1 oktober 
aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan. Het verslag wordt vervolgens aan de 
Tweede Kamer aangeboden en ook openbaar gemaakt via het geluidregister. Dit register is te 
vinden op www.geluidregisterspoor.nl

Verder heeft ProRail als beheerder van het hoofdspoorwegennet op grond van artikel 11.20 van de 
Wet milieubeheer de plicht de geluidsproductieplafonds na te leven. Dit betekent dat ProRail 
voortdurend moet anticiperen en tijdig maatregelen moet treffen om overschrijdingen van de gpp's 
te voorkomen. Bij alle relevante ontwikkelingen op het hoofdspoorwegennet, zoals wijzigingen aan 
de infrastructuur of de dienstregeling, beoordelen wij of deze gevolgen hebben voor het naleven 
van de gpp's. We gebruiken hiervoor een rekenmethode en leggen jaarlijks verantwoording af aan 
de staatssecretaris van lenW.
De Wet milieubeheer bepaalt verder dat de rekenresultaten van ProRail door een onafhankelijk 
meetprogramma moeten worden gevalideerd. Het RIVM voert dit meetonderzoek uit en 
rapporteert dit ook aan het ministerie van lenW.

Het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) houdt toezicht en kan handhavend optreden tegen 
ProRail. Dit gebeurt als wij er - naar het idee van de Inspectie- onvoldoende voor zorgen dat de 
gpp's niet overschreden worden.

Op deze manier is er een driehoek met verantwoordelijkheden: de beleidsafdeling van lenW
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bepaalt beleid en maakt wetsvoorstellen (gecontroleerd door de Tweede Kamer), de beheerder 
(ProRail) leeft deze regels na en de Inspectiedienst van lenW (ILT) handhaaft de regels.

ProRail berekent de hoeveelheid geluid op een referentiepunt met behulp van een wettelijke 
rekenmethode middels specialistische software. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei 
factoren die van invloed zijn op het geluid. Zoals bijvoorbeeld het type trein, het onderhoud van de 
trein, of een trein op het traject remt en het type spoorbaan.

Het onafhankelijke Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet ieder jaar 
steekproefsgewijs metingen om de wettelijke rekenmethode te controleren.

Voor de zomerdienstregeling Amsterdam - Zandvoort, inclusief de strandpendel Amsterdam - 
Zandvoort is getoetst aan de geluidproductieplafonds. De toets laat vanwege de strandpendel 
lokaal een overschrijding zien van maximaal 0.1 db. Dit betekent dat bekeken moet worden of er 
een mogelijkheid is dit doelmatig te compenseren. Gezien de overschrijding plaatsvindt buiten 
bereik van bebouwing is er geen sprake van doelmatigheid.

Vraag 11.
De raad heeft in de motie van 16-9 jl. ook gevraagd om snellere spoorbomen. (De huidige installatie 
lijkt trager te werken dan installaties in vergelijkbare overwegen bij stations.) Waarom is dit niet 
genoemd in het raadsvoorstel (bv op p. 3)?

Antwoord 11. Aanpassingen aan de overweg zijn technisch van aard. Voor het openen en sluiten 
gelden wettelijke veiligheidsnormen. Wij hebben de specifieke vraag over de 'sluitingssnelheiď -ook 
in relatie tot andere overwegen- bij Prorail neergelegd. Mogelijk kan de vertegenwoordiger van 
Prorail hierop al antwoord geven tijdens de informatieve bewonersavond op 28 oktober.

Vraag 12.
Op p. 4 staat in de le alinea iets over "de gewenste zomerdienstregeling vanaf 2020". Van wie is 
deze wens en vanaf wanneer gold die (al)?

Antwoord 12. De dienstregeling is een wens van NS, aangekondigd in februari 2019. NS moet 
hiervoor capaciteit aanvragen op het spoornet van Prorail. Prorail heeft de aanvraag nog niet 
goedgekeurd, omdat de tractievoorziening nog niet op orde is. Zie ook het antwoord op vraag 5 
over de risico's die dat met zich meebrengt.

Vraag 13.
Het college benadrukt op p. 4 dat de bijdrage uit het fonds wordt besteed aan 'structurele 
maatregelen', maar wordt de investering (10 treinen v.v., aanpassen stations) niet vooral gebruikt 
voor de Fl?

Antwoord 13. De Fl speelt gedurende 3 dagen per jaar. De zomerdienstregeling geldt -naar 
verwachting, want nog niet definitief- voor de periode juni t/m augustus. Vertaald in aantal reizigers 
is de totale zomer ook een veelvoud van de Fl. Op station Zandvoort worden enkele structurele 
aanpassingen verricht die noodzakelijk zijn voor een veilige afhandeling van passagiers (gedurende 
de zomermaanden). Andere aanpassingen, zoals crowd-management en een tijdelijke trap op 
station Haarlem, zijn maatregelen die niet in dit investeringspakket zitten. Die maatregelen zijn 
nadrukkelijk voor het Fl evenement, en worden ook door de Dutch GP bekostigd.

Vraag 14.
Hoe is de bijdrage uit het mobiliteitsfonds nog in te trekken als er begin december geen 
geaccoordeerd mobiliteitsplan-Fl zou zijn?
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Antwoord 14. Het mobiliteitsplan is onderdeel van de Fl, de nu voorliggende maatregelen zijn 
structureel van aard, die alleen door de komst van de Formule 1 naar voren zijn gehaald.
Vanuit de GR is er derhalve niet pers é een reden om de middelen terug te trekken indien het 
mobiliteitsplan voor het Fl-evenement niet goedgekeurd wordt.
Ter aanvulling, mocht het budget voor de spoorse maatregel niet beschikbaar komen, dan zal de 
vervoersvraag in het mobiliteitsplan van de Fl weer wel anders moeten worden opgelost, door 
extra inzet van busvervoer; waarbij geldt dat elke trein staat voor ca 13. bussen (of, voor de 
beeldvorming, ca. 500 personenauto's).

Vragen van Liberaal Bloemendaal

Vraag 15.
Waaruit blijkt dat, als er meer treinen rijden, er minder autoverkeer naar Zandvoort gaat?

Antwoord 15. Voor incidentele situaties (evenementen, zoals de Fl) geldt, dat specifieke 
mobiliteitsplannen worden gemaakt, als onderdeel van de evenementenvergunning. Daarin worden 
de bezoekersstromen toegedeeld naar de verschillende modaliteiten (trein, bus, fiets, auto). Sturing 
op individueel niveau wordt gekoppeld aan kaartverkoop (combiticket). Extra treincapaciteit is 
hiervoor zeer effectief in te zetten.

Voor de structurele vervoervraag geldt, dat alle modaliteiten de komende járen een groei gaan 
vertonen. De bereikbaarheidsstrategie van de regio I provincie gaat zich richten op meer openbaar 
vervoer i.c.m. het verminderen van het autogebruik naar de kust. De groeiprognose van bevolking 
in de MRA 2040 is aanzienlijk. We moeten onder ogen zien, dat het bezoek aan de kust (in brede 
zin) blijft toenemen. De auto-bereikbaarheid kan niet groeien (wordt uiteindelijk bepaald door de 
wegcapaciteit het aantal parkeerplaatsen aan de kust). De trein kan wel groeien en is onmisbaar om 
de groei op te vangen. Daarmee ondervangen we ook het kip-ei argument, dat mensen de trein (het 
OV) wel willen gebruiken, maar dat niet kunnen omdat de overheid er niet (eerst) voor heeft 
gezorgd dat de kwaliteit/beschikbaarheid van het OV op orde is.

Vraag 16.
Welke garanties en dwangmiddelen hebben we met de bestuursovereenkomst?

Antwoord 16. De bestuursovereenkomst is een meerzijdige afspraak. Bloemendaal/de regio GR kan 
geen eenzijdige afspraken opleggen. Het wordt geen privaatrechtelijke overeenkomst met juridisch 
afdwingbare garanties, maar een convenant onder bestuurlijke condities. Die zijn onderdeel van 
een democratisch stelsel met een eigen dynamiek en dus per definitie niet voor altijd in beton 
gegoten. Dat neemt niet weg dat concrete afspraken kunnen worden gemaakt op basis van 
wederzijds vertrouwen. Een sterke en stabiele samenwerking en verbondenheid tussen de 
gemeenten van de GR (stuurgroep én raden) is hiervoor essentieel.

Vraag 17.
Wanneer rijden de extra treinen, overdag of ook 's-avonds? Ook nachttreinen?

Antwoord 17. De circuit-gerelateerde evenementen kennen vaste tijdvensters voor de in- en 
uitstroom. De uitstroom eindigt rond 19 uur. Er is geen sprake van nachttreinen in relatie tot de 
opwaardering van het spoor.

Vraag 18.
Is er een waterdichte garantie dat er geen dubbeldekkers gaan rijden?

Antwoord 18. Een waterdichte garantie kunnen wij niet geven. Wel is het de eerste keuze van NS 
om enkeldeks treinen in te zetten (stiller en hogere frequentie). Maar er blijft, zoals op elk traject
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dat de NS bedient, altijd een kans dat er door gebrek aan materieel of onverwachte uitval, (tijdelijk) 
alternatief materieel moet worden ingezet.

Vraag 19.
Welke verkeersmaatregelen moeten allemaal worden genomen rond de Fl?

Antwoord 19. Alle verkeersmaatregelen komen in het Mobiliteitsplan, dat een bijlage is bij de 
aanvraag voor de evenementenvergunning. De aanvraag moet op 1 december 2019 compleet zijn.

Vraag 20.
Wat doet de gemeente als het spoor 3 dagen dicht gaat?

Antwoord 20. Als die situatie zich voordoet, beoordelen wij de impact daarvan aan de hand van het 
Mobiliteitsplan. De gemeente kijkt naar de bereikbaarheid (woningen, winkels) en der VRK specifiek 
naar de veiligheid (hulpdiensten). Er zijn alternatieve passeermogelijkheden van noord naar zuid 
v.v. (langs het viaduct van de Randweg en over de Brouwerskolk). Het komt wel vaker voor, dat de 
overweg dicht is voor onderhoud. Het inzetten van een busje (of wellicht de bestaande buurtbus die 
al rijdt tussen het Ramplaankwartier en NS Overveen) is denkbaar.

Vraag 21.
Doet de gemeente of Prorail bouwkundig vooronderzoek naar de staat van de woningen langs het 
spoor? (zie ook TCG 227, inzake het huisje langs het spoor)

Antwoord 21. De gemeente voert geen bouwkundige vooropname uit en is ook geen bevoegd gezag 
voor de dienstregeling. Prorail is verantwoordelijk voor het gebruik van het spoor en de civiel- en 
milieutechnische effecten die daarbij optreden. Voorshands nemen wij aan, dat de piekbelasting 
door trillingen niet toeneemt als er meer treinen gaan rijden, maar wij zetten deze vraag door naar 
Prorail. Ook voor deze vraag geldt, dat een antwoord mogelijk al kan worden gegeven op de 
informatieve bewonersavond op 28 oktober.

Vraag 22.
Gaat gemeente de bewoners I bedrijven schadeloos stellen? (zie ook TCG 228)

Antwoord 22. Nee, zie ook het antwoord op vraag 21.

Vraag 23.
Klopt het dat gemeenten opdraaien voor de voorbereidingskosten als de opwaardering niet 
doorgaat?

Antwoord 23. Nee, de GR heeft een voorbehoud opgenomen ter afwenteling van eventuele, 
financiële tegenvallers. De voorbereidingskosten aan de kant van de techniek (tractie) en de 
eigendommen van Prorail (stations) zijn voor rekening en risico van Prorail c.q. het ministerie.
Alleen een deel van het Zandvoortse perron is naar verluidt eigendom van de gemeente Zandvoort. 
Als daar een aanpassing nodig is, is die ten behoeve van de Fl en valt daarmee buiten het 
financieringspakket voor de structurele maatregelen.

Vraag 24.
Hoe zit het met de jarenlange lobby voor de trein, wie/wat/waar?

Antwoord 24. Sinds twee jaar is er een lobbyist voor de regio GR werkzaam (met instemming van de 
Zuid-Kennemer raden). De lobbyist heeft opdracht gekregen om op drie niveau's actief te zijn:
A - verbeteren van de GR-organisatie (daarbij ondersteunt hij de programmamanager);
B - verbeteren van de positie van de GR in het netwerk (provincie, MRA, omliggende gemeenten, 
VNO-NCW en ministerie l&W, dus ook bij Prorail en NS);
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C - het binnenhalen van dossiers (MIRT Rottepolderplein, Velserverbinding, OV-knooppunten en 
regionale fietsverbindingen).

Bij zowel 2 als 3 is de spoorverbinding Haarlem-Zandvoort meerdere malen onderwerp van gesprek 
geweest met diverse organisaties. Echter, die gesprekken leverden telkenmaal een 'nee' op. Maar 
toen de F1 werd aangekondigd, bleek er opeens wél bereidheid tot investeren.
De spoorse maatregel past in de Bereikbaarheidsvisie van de GR.

Vraag 25.
De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van het CDA aangenomen, waarin staat dat gemeenten 
meer tijd moeten krijgen voorde bestuursovereenkomst.

Antwoord 25. De bedoelde motie hebben wij helaas niet kunnen traceren. Wij verzoeken de 
vragensteller, deze aan ons toe te sturen.

Vragen van Hart voor Bloemendaal:

Vraag 26.
Voor welke (andere) evenmenten worden extra treinen ingezet? Is het 35 dagen feest?

Antwoord 26. Voor de definitie van een 'evenement' in de context van de bestuursovereenkomst is 
aangehaakt bij de ubo-dagen (zie ook bij vraag 8). Het gaat om max. 12 dagen per jaar, de F1 
incluis. In de bestaande praktijk ligt het aantal dagen met grote evenementen aanzienlijk lager 
(alleen de Jumbodagen). De gewone mooie stranddagen zijn geen evenementen en kunnen toe met 
de structurele opwaardering naar 6 treinen. Grote evenementen worden vergund op basis van een 
evenementenvergunning, waarbij ook een mobiliteitsplan hoort. Daarmee kan gericht worden 
gestuurd op inzet van de verschillende vervoersmodaliteiten. De 35 dagen (inclusief 3 dagen Fl) zijn 
bedoeld voor citymarketing en kleinschalige sportdemo's. Dus geen grootschalige evenementen en 
geen inzet van extra treinen.

Vraag 27.
Hoe zit het met die 12 dagen, zijn dat de ubo-dagen? Vallen evenementen daarmee altijd samen?
Of kunnen de evenementen ook niet-citrcuitgerelateerd zijn?

Antwoord 27. De enige grootschalige evenementen in de context van de bestuursovereenkomst zijn 
tot nog toe de Jumbodagen en de Fl. Wij gaan bij Zandvoort na, wat de evenementenkalender voor 
2020 precies inhoudt en wat het beeld is voor de járen daarna.

Vragen van de PvdA

Vraag 28.
Het gaat toch niet lukken om alle aanpassingen vóór 3 mei 2020 gereed te hebben, dus meebetalen 
heeft geen zin.

Antwoord 28. Onze bijdrage is voor de structurele opwaardering voor de zomerdienstregeling, die 
staat los van de Fl.

Vragen van de VVD

Vraag 29.
Hebben we grip op de evenementenkalender, ook voor 2021-2022? Hoe?

Antwoord 29. Zie het antwoord op vragen 26 en 27.



Vraag 30.
Wij ontvangen graag de NS dienstregeling 2020.
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Antwoord 30. De dienstregeling is te vinden op internet (zie linkje, op pag.13 staat Haarlem- 
Zandvoort). Opgemerkt moet worden, dat NS wel een aanvraag heeft gedaan voor spoorcapaciteit 
bij Prorail (6 treinen in de zomerdienstregeling), maar dat die nog niet is goedgekeurd omdat de 
stroomvoorziening nog niet op orde is.

Vraag 31.
Hoe kunnen we grip krijgen op het proces van opwaardering, zonder direct een veto in te hoeven 
zetten?

Antwoord 31. Zie hiervoor het antwoord op vraag 16.

Vragen van het CDA:

Vraag 32.
Kunnen we de bestuursovereenkomst en de raadsbesluiten dichter bij elkaar brengen?
Is uitstel mogelijk?

Antwoord 32. Aan het opstellen van de bestuursovereenkomst wordt al gewerkt. In de start van de 
feítelijke werkzaamheden aan het spoor zit echter geen rek meer. De staatssecretaris is gehouden 
aan de kamermotie waarmee is besloten, dat Prorail de opwaardering van het spoor nu vanwege 
de F1 (versneld) mag uitvoeren, mits de regio meebetaalt. Als die betaling wordt uitgesteld of 
voorwaardelijk wordt gemaakt, kan Prorail niet voldoen aan de opdracht.

Vraag 33.
Waarom betaalt het circuit niet mee, dat profiteert toch?

Antwoord 33. Het circuit kan (in mobiliteitsplannen die zijn gerelateerd aan grootschalige 
evenementen) meer bezoekers per trein ontvangen. Het grootse profijt daarvan is echter voor het 
regionale verkeersnetwerk (alternatief voor de auto). De extra treincapaciteit (en dan met name de 
6 structureel) biedt onze regio ook de ruimte om de in toekomst andere keuzes te maken over de 
autobereikbaarheid en het parkeren in de kuststrook. De nieuwe regionale Bereikbaarheidsvisie Z-K 
(concept) bevat daarvoor ideeën. De stuurgroep GR denkt de nieuwe visie in de eerste helft van 
2020 met de Zuid-Kennemer raden te kunnen bespreken.

Met vriendelijke groet,

de portefeuillehouder Fysiek Domein,

Henk Wijkhuisen


