
Aan: de leden en duocommissieleden van de gemeenteraad van Bloemendaal 

  

c.c. het college van B&W en enkele ambtenaren 

  

Dames en Heren, 

  

Vooraf: ik ben niet tegen de F1-races, daar gaat het mij niet om!  

  

Na het veelbelovende debat in de extra raad van 5 september jl. met de raadsbreed aangenomen 

motie die uitspreekt dat de opwaardering van het spoor Haarlem-Zandvoort voor de bewoners van 

Overveen langs het spoor “niet of nauwelijks” meer overlast met zich mag brengen en “niet 

structureel” mag zijn, is er vandaag,  6 dagen later, op de dag van het 3e “bestuurlijk overleg 

mobiliteit” in Zandvoort over de bereikbaarheid van Zandvoort tijdens de F1-races reeds de grote 

deceptie. Twee brieven van vandaag laten voor de zoveelste keer zien dat de overheid 

onbetrouwbaar is.  

  

In brief 1 (zie hieronder) van het “samenwerkingsverband GR (gemeenschappelijke regeling; TS) Zuid 

Kennemerland Bereikbaar”, mede-ondertekend door de Bloemendaalse wethouder Wijkhuisen 

(D66), lezen we dat het samenwerkingsverband de intentie heeft uitgesproken om 1.4 miljoen euro 

bij te dragen aan het totaalpakket van 7 miljoen euro dat het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (I&W), de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente 

Zandvoort uittrekken, zoals zij vandaag overeen zijn gekomen, om het spoor Haarlem-Zandvoort op 

te waarderen naar 24 treinen per uur heen en weer door Overveen. Het gaat om “structurele 

maatregelen” ten behoeve van meer treinverkeer gedurende de gehele zomer bovenop de al 

afgesproken opwaardering naar 12 treinen per uur heen en weer in de zomer van 2020 (dus om 

stranddagen en ook andere evenementen).  

  

De wethouder die in uw raad op 5 september jl. de motie omarmde en de suggestie wekte als een 

leeuw te gaan vechten voor de belangen van Overveen, laat 6 dagen later doodleuk weten dat ook 

de gemeente Bloemendaal via het samenwerkingsverband (niet te verwarren met het “bestuurlijk 

overleg mobiliteit”) zal moeten bijdragen aan de te verwachten ellende voor Overveen. Sterker, de 

bewoners van Overveen mogen dus meebetalen aan de verslechtering van hun eigen leefklimaat. 

  

Niemand maakt mij wijs dat deze wethouder op 5 september jl. niet wist dat dit vandaag, 6 dagen 

later, uit de koker van het “samenwerkingsverband GR Zuid Kennemerland Bereikbaar” zou komen. 

Zie in dat verband ook brief 2 hierna. In de brief van het samenwerkingsverband, nogmaals mede 

ondertekend door de wethouder, geen woord over de te verwachten overlast in Overveen of over de 

motie, waar de wethouder “met opgeheven hoofd mee aan de slag zou gaan”, zoals hij aan het slot 

van het debat op 5 september jl verklaarde. Ook wist de wethouder op 5 september jl natuurlijk al 

van de overeenkomst over 7 miljoen investeren in het spoor, waaraan maanden langs is gewerkt. Het 



mantra van de wethouder op 5 september jl “er is nog niks” (geen mobiliteitsplan en geen geld) werd 

6 dagen later geloochenstraft. En hij wist van niks? 

  

Aan het slot van de brief  wordt melding gemaakt van de brief van de Staatssecretaris van I&W, die 

nog aan u toegezonden zal worden. Ik zocht hem even voor u op. Hij is ook van vandaag. Zie de 

bijlage bij deze mail. Geen woord over mogelijke overlast of maatregelen om de overlast tegen te 

gaan. Geen woord ook over het besluit van het Rijk om niet financieel bij te dragen aan de F1-races, 

dat nu toch gebeurt met 2.35 miljoen euro (idem de provincie). Hoe betrouwbaar is de overheid? 

Saillante mededeling van de staatssecretaris: sinds juni wordt er (ook) in het 

“samenwerkingsverband GR Zuid Kennemerland Bereikbaar” (met wethouder Wijkhuisen) gepraat 

over maatregelen rond het spoor Haarlem-Zandvoort, in jargon opeens “Spoorse maatregelen” 

genoemd, alsof de ellende dan minder wordt. Kortom, op 5 september jl. wist wethouder Wijkhuisen 

veel meer dan hij u heeft willen doen geloven. 

  

Soms is het helemaal niet leuk om gelijk te krijgen. Al maanden schrijf ik aan uw raad, aan het 

college, aan de op 4 juli tegen de motie stemmende fracties van VVD, D66 en VDB (“de motie was op 

4 juli jl. niet te vroeg!), aan wethouder Wijkhuisen (en ik houd het hem voor in het telefoongesprek 

dat we hadden): alle andere bij de F1-races betrokken partijen wachten niet op een mobiliteitsplan 

alvorens te beslissen over opwaardering. Ik heb helaas gelijk gekregen. Idem wat betreft het 

structurele karakter van de maatregelen, door de wethouder steeds ontkend. Idem wat het geld 

betreft dat er niet zou komen. Zo bedondert het bestuur in Nederland zijn burgers. Het liefst tijdens 

de zomervakantie. 

  

Of is er wel 2 miljoen euro uitgetrokken voor geluidsschermen in Overveen? Ik lees er niks over en ik 

geloof er ook niks van. Zou het wel zo zijn, dan nog blijft een opwaardering van het spoor naar 16 t/m 

24 treinen per uur heen en weer door Overveen in de zomer (structureel) niet acceptabel. Niet voor 

uw raad, niet voor de inwoners van Overveen. De extra overlast zal namelijk aanzienlijk zijn. 

  

Het is aan uw raad om politieke consequenties te verbinden aan de huidige gang van zaken. Ik zou 

het wel weten met deze wethouder. In ieder geval moet de gemeente Bloemendaal zich beraden 

over de volgende stappen. Het wordt tijd dat B&W de gemeenteadvocaat nu eens niet inzetten 

tegen de eigen inwoners van Overveen (bv bij Bijduinhof), maar ten behoeve van deze inwoners, die 

langs het spoor wonen en alle andere Bloemendalers (inclusief de vele Overveners), die gebruik 

maken van de spoorwegovergang in Overveen in een kort geding tegen de Staat der Nederlanden, de 

NS en ProRail. 

  

De oorspronkelijke motie van GroenLinks, PvdA en Liberaal Bloemendaal vroeg ook om 

rechtsmaatregelen als er niet naar de gemeente Bloemendaal zou worden geluisterd. Een zich zelf 

respecterende gemeente laat niet over zich lopen en al helemaal niet met 24 treinen per uur heen en 

weer over zich heen rijden. We gaan het zien. 

  



Ik herhaal: ik ben niet tegen de F1-races, daar gaat het mij niet om! 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Teun Schermerhorn 

Overveen 


