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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Voorkom voortdurend dichte overwet Overueen

\n

Van
Onderwerp
Raadsvergadering
Datum motie

: GroenLinks, PvdA

: Treinfrequentie Haarlem-Zandvoort
: 4 juli 2019
: 2 juli 2019

De raad van de gemeente Bloemendaal,

Constaterende dat:
o ProRail in perspublícaties sinds 14 mei 2019 en in een persbericht op de site van ProRail d.d.

5 juni 2019 heeft laten weten voornemens te zijn de capaciteit van het spoor Haarlem-
Zandvoort aanzienlijk te gaan uitbreiden ten behoeve van de Fl-races in Zandvoort vanaf
mei 2020 en structureel ten behoeve van het strand in Zandvoort in de zomer van 2020 en
de jaren daarna;

o ProRail in februari 2019 heeft bekend gemaakt dat de spoorbeheerder voornemens is in de
zomer van 2020 de capaciteit van het spoor Haarlem-Zandvoort uit te breiden van 4 naar 6
treinen per uur naar Zandvoort (12 treinen per uur heen weer door Overveen) over welke
uitbreiding na een inspraakronde in augustus 2019 zal worden beslist;

¡ het bij de recente plannen van ProRail volgens eerdergenoemde publicaties gaat om een
uitbreiding van de capaciteit van het spoor Haarlem-Zandvoort naar I tlm 72 treinen per uur
naar Zandvoort;

¡ deze plannen volgens mededeling van ProRail ook inhouden dat in de zomer de recent
geïntroduceerde relatief stille Sprinters weer worden ingeruild voor de oude, meer lawaai
makende dubbeldekkers, terwijl deze treinen niet meer gaan stoppen in Overveen en dus op
veel hogere snelheid gaan rijden op het spoor Haarlem-Zandvoort;

o één en ander betekent dat de spoorwegovergang in Overveen bíj de bestaande installat¡e
veel korter open zal zijn;

r ProRail heeft laten weten dat de spoorbeheerder uiterlijk half juli2019 duidelijkheid over
het doorgaan van de voorgestelde uitbreiding van de capaciteit moet hebben, omdat anders
de uitbreiding niet gereed is voor de Fl-races in mei 2020;

. er op 10 juli a.s. onder meer over de capaciteitsuitbreiding bestuurlijk overleg plaatsvindt
tussen de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal samen met de
directie van het circuit van Zandvoort, ProRail, de NS, de provincie Noord-Holland en het Rijk;

e gezien de wens (eislvan ProRail half juliduidelijkheid te verkrijgen op dit punt, zeker niet valt
uit te sluiten dat op 10 juli as. besluitvorming ter zake zal plaatsvinden.

Ovenrvegende dat:
. tre¡n-frequentieverhoging op zich zelf positief is, omdat deze kan bijdragen aan gebruik van

openbaar veryoer en het autogebruik en dus de autodrukte ín onze gemeente enigszins kan
beperken;

r de spoorbomen in Overveen betrekkelijk per (stopltrein betrekkelijk lange tijd zijn gesloten;
o de frequentieverhoging niet (te zeer) ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van

Overveen en omstreken, zowel voor wat betreft het aantal stops in Overveen als wat betreft
het noord-zuid verkeer (incl. de vele wandelaars en fietsers);

o veel huizen (ook de nieuwbouw in Park Wimbledon en Vijverpark) vlak langs het spoor
Haarlem-Zandvoort liggen;

o voor zowel Park Wimbledon als voor Vijverpark al een hogere grenswaarde voor het geluid
van het treinverkeer ¡s vastgesteld in de vorm van een ontheffing op basis van het huidige
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treinverkeer {9 maanden van het jaar 4 treinen per uur heen en weer en in de 3
zomermaanden 8 treinen per uur heen en weer);
deze ontheffing mogelijk is omdat de treinen op het spoor Haarlem-Zandvoort in beide
richtingen langzaam rijden vanwege de stop op Station Overveen;
de bewoners (/kopers) van de huízen aan het spoor uitgingen van van {ongeveer) het
huidige aantal treinen per uur door Overveen;
aanzienlijke verhoging van de frequentie afbreuk kan doen aan het leefklimaat in de
dorpskern Overveen, niet alleen vanwege al het vorenstaande, maar ook vanwege het feit
dat het dorp in de zomer op stranddagen grote delen van de dag min of meer in twee delen
wordt gesplitst, omdat de spoonaregovergang in de Bloemendaalseweg veel korter open zal
zijn dan nu;

Spreekt uit dat:
. een uitbreíding van de treinfrequentíe op het spoor Haarlem-Zandvoort door Overveen op

strand- en circuitdagen alleen aanvaardbaar is als nadelen van een vaker gesloten overweg
en extra geluid beperkt worden door bijvoorbeeld maatregelen zoals stille treinen,
spooronderhoud en modernisering van de overweginstallatie;

o dat het niet acceptabel is dat vanaf de zomer van 2020 op stranddagen er minder treinen
zouden stoppen in Overveen;

Verzoekt het colleee:
in aanstaand overleg deze motie aan de gesprekspartners te overhandigen en toe te lichten, en in dit
overleg in te brengen dat meer dan een forse verhoging trein-frequentie {meer dan de maximaal 12
treinen per uur v.v. zoals aangekondigd door ProRail in februari 2019) niet acceptabel is voor de
gemeente, tenzij afdoende maatregelen worden genomen om extra overlast (verkeersstremmingen,
geluid) te voorkomen en dat juridische stappen om beperking van de overlast af te dwingen zullen
worden overwogen. //"So/,//
En gaat over tot de orde van de dag

Beslu¡t raad:

Stemmen voor:
Stemmen tegen
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG (Accent-l)

Voorkom voortdurend dichte overweg Overueen *
Bloemendaal

Van
Onderwerp
Raadsvergadering
Datum motie

: GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal
: Treinfrequent¡e Haarlem-Zandvoort w
: 5 september 20L9
: 4 september 2019

De raad van de gemeente Bloemendaal,

Constaterende dat:
¡ ProRail in perspublicaties sinds 14 mei 2019 en in een persbericht op de site van ProRail d.d.

5 juni 2019 heeft laten weten voornemens te zijn de capaciteit van het spoor Haarlem-

Zandvoort aanzienlijk te gaan uitbreiden ten behoeve van de Fl-races in Zandvoort vanaf
mei 2020 en structureel ten behoeve van het strand in Zandvoort in de zomer van 2020 en

de jaren daarna;
o ProRail in februari 2019 heeft bekend gemaakt dat de spoorbeheerder voornemens is in de

zomer van 2020 de capaciteit van het spoor Haarlem-Zandvoort uit te breiden van 4 naar 6

treinen per uur naar Zandvoort (12 treinen per uur heen weer door Overveen) over welke
uitbreiding na een inspraakronde in augustus 2019 zal worden beslist;

o het bij de recente plannen van ProRail volgens eerdergenoemde publicaties gaat om een

uitbreiding van de capaciteit van het spoor Haarlem-Zandvoort naar 8t/m 12 treinen per uur
naar Zandvoort;

o deze plannen volgens mededeling van ProRail ook inhouden dat in de zomer de recent
geïntroduceerde relatief stille Sprinters weer worden ingeruild voor de oude, meer lawaai

makende dubbeldekkers, terw¡jl deze treinen niet meer gaan stoppen in Overveen en dus op
veel hogere snelheid gaan rijden op het spoor Haarlem-Zandvoort;

o één en ander betekent dat de spoorwegovergang in Overveen bij de bestaande installatie
veel korter open zal zijn;

¡ ProRail heeft laten weten dat de spoorbeheerder uiterlijk half juli2019 duidelijkheid over
het doorgaan van de voorgestelde uitbreiding van de capaciteit moet hebben, omdat anders

de uitbreiding niet gereed is voor de Fl-races in mei 2020;
. er op korte termijn onder meer over de capaciteitsuitbreiding bestuurlijk overleg plaatsvindt

tussen de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Heemstede en Bloemendaalsamen met de

directie van het circuit van Zandvoort, ProRail, de NS, de provincie Noord-Holland en het Rijk;

o gezien de wens (eis)van ProRail half juliduidelijkheid te verkrijgen op dit punt, zeker niet valt
uit te sluiten dat er tijdens dat overleg besluitvorming ter zake zal plaatsvinden.

Overwesende dat:
o trein-frequentieverhoging op zich zelf positief is, omdat deze kan bijdragen aan gebruik van

openbaar vervoer en het autogebruik en dus de autodrukte in onze gemeente enigszins kan

beperken;
¡ de spoorbomen in Overveen betrekkelijk per (stop)trein betrekkelijk lange tijd zijn gesloten;

o de frequentieverhoging niet (te zeer) ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van

Overveen en omstreken, zowel voor wat betreft het aantal stops ¡n Overveen als wat betreft
het noord-zuid verkeer (incl. de vele wandelaars en fietsers);

¡ veel huizen (ook de nieuwbouw in Park Wimbledon en Vijverpark) vlak langs het spoor
Haa rlem-Za ndvoort liggen;

. voor zowel Park Wimbledon als voor Vijverpark al een hogere grenswaarde voor het geluid

van het treinverkeer is vastgesteld in de vorm van een ontheffing op basis van het huidige
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treinverkeer (9 maanden van het jaar 4 treinen per uur heen en weer en in de 3
zomermaanden I treinen per uur heen en weer);
deze ontheffing mogelijk is omdat de treinen op het spoor Haarlem-Zandvoort in beide
richtingen langzaam rijden vanwege de stop op Station Overveen;
de bewoners (/kopers) van de huizen aan het spoor uitgingen van van (ongeveer) het
huidige aantal treinen per uur door Overveen;
aanzienlijke verhoging van de frequentie afbreuk kan doen aan het leefklimaat in de
dorpskern Overveen, niet alleen vanwege al het vorenstaande, maar ook vanwege het feit
dat het dorp in de zomer op stranddagen grote delen van de dag min of meer in twee delen
wordt gesplitst, omdat de spoorwegovergang in de Bloemendaalseweg veel korter open zal
zijn dan nu;

Spreekt uit dat:
o een uitbreiding van de treinfrequentie op het spoor Haarlem-Zandvoort door Overveen op

strand- en circuitdagen alleen aanvaardbaar is als nadelen van een vaker gesloten overweg
en extra geluid beperkt worden door bijvoorbeeld maatregelen zoals stille treinen,
spooronde rhoud en modern isering va n de overweginsta llatie;

o dat het niet acceptabel is dat vanaf de zomer van 2020 op stranddagen er minder treinen
zouden stoppen in Overveen;

Verzoekt het colleee:
in aanstaand overleg deze motie aan de gesprekspartners te overhandigen en toe te lichten, en in dit
overleg in te brengen dat meer dan een forse verhoging van de tre¡n-frequentie (meer dan de
maximaal 12 treinen per uur v.v. zoals aangekondigd door ProRail in februari 2019) niet acceptabel is

voor de gemeente, tenzij afdoende maatregelen worden genomen om extra overlast
(verkeersstremmingen, geluid) te voorkomen of althans te minimaliseren en dat juridische stappen
om beperking van de overlast af te dwingen zullen worden overwogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie ks Fractie PvdA Fractie Liberaal Bloemendaal
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H.P. Faber H.A.L. Schell L.J.L. Heukels
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Bloemendaal

Motie vreemd aan de orde van de dag

Een bereikbare kust en een leefbaar Overveen

VVD, D66

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Een bereikbare kust en een leefbaar Overveen

Corsa:

Van:

Aan:

Onderwerp:

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 september 2019,

Constaterende dat:

De bereikbaarheid van de kust bij Blôemendaalaan Zee en Zandvoort op zomerse dagen en

bij evenementen te wensen overlaat;

Overwegende dat:

het auto- en motorverkeer er voor zorgt dat de leefbaarheid in de woonkernen op

toeleidende wegen onder druk staat;
alternatieve mogelijkheden om de kust te bereiken dienen te worden bevorderd;

op de korte termijn fiets, spoor en verkeersmanagement in aanmerking komen;

de frequentieverhoging van 4 naar 6 treinen per uur vice versa tussen Haarlem en Zandvoort

een positieve bijdrage levert aan de bereikbaarheid; en doorgaande wegen zal ontlasten;

een verdere uitbreiding van de capaciteit van het spoor Haarlem-Zandvoort naar 8 t/m t2
treinen per uur naar Zandvoort ten behoeve van evenementen in studie is;

het inzetten van extra treinen anderzijds negat¡eve effecten heeft op de leefbaarheid in

Overveen, doordat:
a. de spoorwegovergang in Overveen een groter deel van het uur gesloten zal zijn;

b. veel woníngen vlak langs het spoor Haarlem-Zandvoort liggen en een aanzienlijke

verhoging van de frequentie afbreuk kan doen aan het leefklimaat ín de dorpskern

Overveen;

Spreekt uit dat:
- een uitbreiding van de treinfrequentie op het spoor Haarlem-Zandvoort door Overveen naar

meer dan 6 treinen per uur vice versa alleen aanvaardbaar is bij een beperkt aantal

evenementen en met name bedoeld is voor evenementen van het kaliber Fl;
- het vaststellen voor welke evenementen en hoe vaak alleen kan plaatsvinden in overleg met

de gemeente Bloemendaal;
- maatregelen nodig zijn om de geluidsoverlast en de dichtligtijd van de overweg te beperken:



q2

Verzoekt het collese:
- in overleg te treden met betrokken partijen en aandacht te vragen voor de

leefbaarheidsproblematiek voor zowel de bewoners aan het spoor als de aan- en

omwonenden van de doorgaande wegen;
- te bevorderen dat een hogere frequentie dan 6 treinen per uur door Overveen alleen bij een

beperkt aantal evenementen zal plaatsvinden;
- te bevorderen dat - in overleg met de gemeente Bloemendaal - een jaarlijkse kalender van

evenementen wordt opgesteld, waarvoor eventueel een hogere treinfrequentie mogelijk is;

- afdoende maatregelen te laten nemen t.a.v. het auto- en treinverkeer door Overveen.

lngedien door
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Bloemendaal

Motie vreemd aan de orde van de dag

Een bereikbare kust en een leefbaar Overueen

@^ qt UQ
Corsa:

Van:

Aan:

Onderwerp:

vlubVyD, D66 t C",$o ,
de voorzitter van de gemee

Een bereikbare kust en een

nteraad van Bloemendaal

leefbaar Overveen

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 september 2019,

Constaterende dat:

De bereikbaarheid van de kust bij Bloemendaal aan Zee en Zandvoort op zomerse dagen en

bij evenementen te wensen overlaat;

Overwegende dat:

het auto- en motorverkeer er voor zorgt dat de leefbaarheid in de woonkernen op

toeleidende wegen onder druk staat;
alternatieve mogelijkheden om de kust te bereiken dienen te worden bevorderd;

op de korte termijn fiets, spoor en verkeersmanagement in aanmerking komen;

de frequentieverhoging van 4 naar 6 treinen per uur vice versa tussen Haarlem en Zandvoort

een positieve bijdrage levert aan de bereíkbaarheid; en doorgaande wegen zal ontlasten;

een verdere uitbreiding van de capaciteit van het spoor Haarlem-Zandvoort naar 8 t/m L2

treinen per uur naar Zandvoort ten behoeve van evenementen in studie is;

het inzetten van extra treinen anderzijds negatieve effecten heeft op de leefbaarheid in

Overveen, doordat:
a. de spoorwegovergang in Overveen een groter deel van het uur gesloten zal ziin;

b. veelwoningen vlak langs het spoor Haarlem-Zandvoort liggen en een aanzienlijke

verhoging van de frequentie afbreuk kan doen aan het leefklimaat in de dorpskern

Overveen;

Spreekt uit dat:
it tre Haarle -Zan door ar

eer n 6 treinen per uur vice alleen aanvaa ts

evenementen en met name bedoeld is voor evenementen van het kaliber Fl;
het vaststellen voor welke evenementen en hoe vaak alleen kan plaatsvinden in overleg met

de gemeente Bloemendaal;

maatregelen nodig zijn om de geluidsoverlast en de dichtligtijd van de overweg te beperken:



Verzoekt het collese: +l/r ìw?rry\-Z\
- in overleg te treden met betrokken partijen,en aandacht te vragen voor de

leefbaarheidsproblematiek'voor zowel de bewoners aan het spoor als de aan- en

omwonenden van de doorgaande wegen;

- een arlijkse kalender van lrL o¡
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MOTIE

Van
Onderwerp
Agendapunt
Datum raad
Datum motie

: PvdA,

: De beoogde verbinding Westelíjke Randweg /Zeeweg
: 15 (Jaarplan 2020 en begroting GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland)
: 4 juli 2019
: 3 juli 2019

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,

kennis genomen hebbend van de stukken, behorende bij het Jaarplan en begroting 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland,

constaterende dat in bijlage 1 {Maatregelenmatrix}van de Regionale Visie "Bereikbaarheid door
Samenwerking" dd. november 2010, het verbeteren van de verbinding Zeeweg - Westelijke
Randweg als beoogde maatregel is opgenomen,

van mening zijnde dat

de aanleg van een nieuwe verbinding vanaf de westelijke Randweg zoals via het
Dompvloedslaangebied naar de Zeeweg moet worden uiteesloten om redenen van
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Overveen,

voor bereíkbaarheidsoplossíngen prioriteit moet worden gegeven aan vormen van openbaar
vervoer, eventueel in combinatie met fietsgebruik,

a

a

verzoekt het colleqe:

Deze mening in te brengen in de Stuurgroep, er voor te zorgen dat de Maatregelenmatrix op dat
punt wordt aangepast en de betreffende studie aldus wordt beëindigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA,

H. Schell
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Amendement
Van: Liberaal Bloemendaal
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Benaderen onafhankelijke deskundige

rv" *
Bloemendaal

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 5

september 2019

Kennis genomen hebbende van

het raadsvoorstel met kenmerk 2019006416 over de eerste screening van de melding van
vermeende integriteitsschendingen door (voormalige) politieke ambtsdragers en de
(voormal i ge) gemeentesecretaris,

de aangenomen motie met kenmerk 2019002742 over drie meldingen met betrekking tot
de burgemeester,

Constaterende:

dat niet op de door het college voorgestelde wijze uitvoering gegeven dient te worden aan
de aangenomen motie,

Besluit:

de beslispunten van raadsvoorstel 2019006416 met de nummers I,2,4 en 5 te schrappen,

het College op te dragen, ter uitvoering van de hierboven genoemde motie met kenmerk
2OL9O02742, een onafhankelijke deskundige te benaderen van de statuur van een
hoogleraar bestuurskunde met integriteit in zijn / haar cv dan wel emeritus hoogleraar met
die kwaliteit dan wel een gepensioneerd president van de rechtbank dan wel gerechtshof
dan wel een voormalig Deken van de Orde van Advocaten, teneinde hem of haar te
verzoeken dit onderzoek uit te voeren en daarvoor een offerte uit te brengen.

ndaal
Heukels

Besluit van de Raad

Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 5 september 2019

Corsanummer:
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BloemendaalAmendement

Corsanummer:

UVO Æ ß,/ t) /-6 I #VVan:

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Benaderen onafhankelijke deskundige

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 5

september 2019

Kennis genomen hebbende van:

het raadsvoorstel met kenmerk 2019006416 over de eerste screening van de melding van
vermeende integriteitsschendingen door (voormalige) politieke ambtsdragers en de
(voormal ige) gemeentesecretaris,

de aangenomen motie met kenmerk 2019002742 over d.rie meldingen met betrekking tot
de burgemeester,

Constaterende:

dat niet op de door het college voorgestelde wijze uitvoering gegeven dient te worden aan

de aangenomen motie,

Besluit:

de beslispunten van raadsvoorstel 2019006416 met de nummers L,2,4 en 5 te schrappen,

Libera

Besluit van de Raad

Stemmen voor:
Stemmen tegen:

al

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 5 september 2019
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