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Voorkom voortdurend dichte overweg Overveen

Van : GroenLinks, PvdA
Onderwerp : Treinfrequentie Haarlem-Zandvoort
Raadsvergadering : 4 juli 2019
Datum motie : 2 juli 2019

Bloemendaal

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 járen daarna;

» 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 8 t/m 12 treinen per uur 
naar Zandvoort;

« deze plannen volgens mededeling van ProRail ook Ínhouden 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;

* 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 juli 2019 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;

» gezien de wens (eis) van ProRail half juli duidelijkheid te verkrijgen op dit punt, zeker niet valt 
uit te sluiten dat op 10 juli as. besluitvorming ter zake zal plaatsvinden.

Overwegende dat:
» 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;
« 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);

* veel huizen (ook de nieuwbouw in Park Wimbledon en Vijverpark) vlak langs het spoor 
Haarlem-Zandvoort 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 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 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:
» 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, 
spooronderhoud en modernisering van de overweginstallatie;

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

Verzoekt het college:
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 str------------ 1--------- -------------- 1---------J-"------------------------- 11—
worden overwogen.

En gaat over tot de orde van de dag 'r ĩb/tjlţ

Besluit raad: 
Stemmen voor: 
Stemmen tegen:
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