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Verslag informatieavond voor bewoners rond spoorlijn Overveen over 

uitbreiding spoorcapaciteit d.d. 28 oktober 2019 

Locatie: burgerzaal gemeentehuis Bloemendaal 

 

NB. De tekst in blauw is later aangevuld of aangepast door NS, ProRail of gemeente om zo 

correct en volledig mogelijk te zijn. 

 

1. Opening 

Marion van der Voort, opent de informatieavond en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Marion meldt dat zij vanavond deze bijeenkomst als onafhankelijk voorzitter en 

gespreksleider voorzit. De voorzitter geeft vervolgens een korte toelichting op status van de 

avond en meldt dat het vanavond de bedoeling is om zoveel mogelijk vragen te 

beantwoorden in vraaggesprekken met de diverse partijen. De vragen die de bewoners 

hebben ingestuurd, worden gebruikt om een lijst met veel gestelde vragen (Q&A )op te 

stellen. Daarbij worden de vragen en antwoorden, die vanavond worden besproken, 

meegenomen. De lijst met veel gestelde vragen als ook het verslag wordt op de website van 

de gemeente Bloemendaal, www.bloemendaal.nl, gepubliceerd. Naast de bewoners is ook 

een aantal raadsleden, de burgemeester van Bloemendaal en wethouder Wijkhuizen 

aanwezig. In verband met de privacy wordt er alleen in het eerste gedeelte van de 

bijeenkomst gefilmd en nadrukkelijk niet bij het stellen van de vragen. Mogelijk dat de pers 

de bewoners na afloop van de bijeenkomst nog benaderd voor het stellen van vragen.  

 

2. Korte toelichting door de heer H. Wijkhuisen, Wethouder 

Het besluit over de bijdrage uit het regionale mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland aan de 

uitbreiding van de spoorcapaciteit wordt deze week door de gemeenteraad genomen. De 

opwaardering van het spoor en de bereikbaarheid van Bloemendaal is een onderwerp dat 

ook op het collegeprogramma stond vermeld. In de afgelopen periode is er nooit serieus 

naar het openbaar vervoer gekeken, maar de discussie rondom de Formule 1 heeft ervoor 

gezorgd dat dit onderwerp versneld is opgepakt. De wegen rondom Bloemendaal zijn zomers 

overvol en de parkeerplaatsen zijn beperkt. Daarnaast is de verwachting dat het aantal 

bewoners in de MRA (Metropool Regio Amsterdam, waar ook Bloemendaal deel van 

uitmaakt) en daarmee samenhangend het aantal toeristen dat zomers naar de kustplaatsen 

wil afreizen, in de komende jaren jaarlijks zal toenemen. Goed Openbaar Vervoer met 

frequente vertrektijden stimuleert de mensen om dan voor het OV te kiezen. In de 

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland hebben de gemeenten 

Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal afgesproken om gezamenlijk 

€ 1,4 miljoen bij te dragen ten behoeve van de opwaardering van het spoor tussen Haarlem 

en Zandvoort. Primair om alleen in de zomerperiode 6 keer per uur per richting in plaats van 

4 keer per uur per richting treinen te laten rijden. Aanstaande donderdag vindt in de raad 

van Bloemendaal de financiële besluitvorming met betrekking tot de bijdrage uit het 

mobiliteitsfonds plaats. Deze discussie moet nog plaatsvinden in de raden van Zandvoort en 

Heemstede. De raad van Haarlem is al unaniem akkoord gegaan. 

 

3. Niels Herber, manager Public Affairs van de Nederlandse Spoorwegen 

• V: Wat houdt die uitbreiding in? A: in de zomermaanden juni, juli en augustus wordt het 

aantal treinen uitgebreid en gaan er in plaats van 4, 6 keer  per uur per richting treinen 
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rijden. In de overige 9 maanden verandert de dienstregeling nagenoeg niet. De 

dienstregeling tijdens de Formule 1-dagen, 1, 2 en 3 mei 2020, wordt nog uitgewerkt en 

richt zich op 10 tot 12 keer per uur per richting. De Dutch Grand Prix valt binnen de 

afgesproken 12 UBO dagen op het circuit. De UBO dagen betreft een afspraak tussen het 

circuit en de gemeente Zandvoort, niet met NS. Buiten de F1 dagen zijn er op dit moment 

geen andere evenementen bij NS bekend die meer treininzet vragen dan regulier.  

• V: Wie bepaalt of een uitbreiding mogelijk is? A: de organisatie van een evenement meldt 

zich in de regel bij NS in het kader van een mobiliteitsplan voor een evenement.  

Vervolgens is het aan de NS om aan te geven of extra treininzet nodig is  om het aantal 

bezoekers te kunnen vervoeren. ProRail bepaalt de beschikbaarheid van de capaciteit op 

het spoor. 

• V: Is er een maximaal aantal dagen afgesproken? A: Niet met NS. NS zal alleen extra 

treinen rijden als er ook reizigersvraag is. 

• V: Zou het mogelijk zijn om elke maand een evenement te organiseren? A: dat is 

technisch mogelijk. (opmerking gemeente Bloemendaal: met Zandvoort en de regio is 

afgesproken dat er per jaar maximaal 12 ‘extra’ dagen zijn waarop meer dan 6 treinen 

kunnen worden ingezet) 

• V: Stoppen de treinen in Overveen en hoe snel rijdt de trein door Overveen? A: tijdens de 

normale dienstregeling stopt de Sprinter 2 keer per uur per richting in Overveen. In de 

zomerperiode (juni/augustus) stoppen 4 treinen per uur per richting in Overveen. De 5e 

en 6e trein per uur per richting stopt niet in Overveen. Deze treinen rijden rustig met een 

snelheid van 50km per uur door het station. het bedieningsniveau blijft dus op peil.  

• V: Hoeveel reizigers verwachten jullie en hoe gaan jullie om met deze extra reizigers? A: 

vanuit de overheden en consumentenorganisaties is al geruime tijd de roep om meer 

treinen om de verwachte groei op te vangen. De lengte van de treinen wordt afgestemd 

op de hoeveelheid reizigers. Dubbeldekstreinen zijn niet nodig. Er worden 

enkeldekstreinen, Sprinters, ingezet, die vaker zullen rijden, waardoor mensen minder 

lang hoeven te wachten. 

 

4.  Remko Koenraads, projectmanager Spoorinfra, ProRail 

• V: Hoe wordt de drukte bij de spoorwegovergang opgelost? A: een ingenieursbureau doet 

hiernaar onderzoek en kijkt of tijdens de Formule 1-dagen, extra maatregelen nodig zijn 

om de veiligheid te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door verkeersregelaars in te zetten, 

of de overweg af te sluiten.  

• V: Hoe wordt het sluiten van de spoorwegbomen geregeld wanneer de trein nog stilstaat 

langs het perron van Overveen? A: Een afteller zorgt ervoor dat de spoorwegbomen dicht 

gaan vlak voordat de trein vertrekt. 

• V: De uitbreiding van het aantal treinen per uur en het openen en sluiten van de 

spoorwegovergang heeft ook effect op de omgeving. Worden er maatregelen genomen 

om de geluidsoverlast te verminderen? A: ProRail kijkt naar de veiligheid van de 

spoorwegovergang. Onderzoek heeft vastgesteld dat de uitbreiding van het aantal treinen 

per uur niet een zodanig effect zal hebben op de veiligheid dat aanpassingen aan de 

overweg noodzakelijk zijn. Het rinkelen van de bellen is een veiligheidsmaatregel. 

• V: Over wat voor aanpassingen spreken we? A: deze aanpassingen hebben betrekking op: 

het verbouwen van station Zandvoort, onder andere het perron, de aanpassing van de 

fietsenstalling in Zandvoort, de uitbreiding van de stroomvoorziening in Zandvoort, 
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Halfweg en Haarlem. Daarnaast wordt in Haarlem een tijdelijk trap geplaatst om ervoor te 

zorgen dat de reizigers veilig kunnen overstappen.  

• V: Meer treinen heeft tot gevolg meer geluidsoverlast. A: uit de berekeningen van ProRail, 

gebaseerd op de wettelijk vastgestelde meetmethode van het RIVM blijkt dat het geluid 

binnen het vastgestelde geluidsproductieplafond blijft. Dit betekent dat er dus geen extra 

maatregelen hoeven te worden genomen. ProRail baseert zich daarbij op de wettelijke 

normen, die over een heel jaar worden berekend en uit deze berekening blijkt dat de 

overlast binnen de normen valt. ProRail neemt zelf dus geen maatregelen om de 

geluidsoverlast te verminderen, maar als een partner bij ProRail een verzoek indient voor 

geluidsmaatregelen daarvoor financiering heeft, kan ProRail in opdracht van de aanvrager 

geluidsmaatregelen realiseren. (opmerking gemeente Bloemendaal: een partner kan 

bijvoorbeeld de gemeente Bloemendaal zijn, de provincie of de regio Zuid-Kennemerland) 

• V: ProRail geeft aan dat de metingen voldoen aan de wettelijke norm. Deze norm is 

echter een gemiddelde over een heel jaar en daarbij is geen rekening gehouden met een 

piekbelasting. 

• V: de bewoners ervaren een snerpend geluid als de trein door de bocht rijdt. Is daar wat 

tegen te doen? Over eventuele toekomstige aanpassingen aan het spoor wordt niet 

gesproken. Wat is het effect van extra treinen? De bewoners geven aan dat zij bang zijn 

voor de gevolgen van extra trillingen aan hun huis. A: tijdens het onderhoud wordt 

gekeken of het snerpend geluid teruggebracht kan worden. Het is een feit dat iedere trein 

trillingen oplevert. Meer treinen betekent geen zwaardere trillingen. Op dit moment zijn 

nog geen wettelijke normen vastgesteld voor trillingen zoals dat voor geluid wel het geval 

is. Dat wil niet zeggen dat bewoners geen hinder kunnen ondervinden van trillingen. 

Bewoners kunnen deze klachten melden bij onze afdeling Publieksvoorlichting zodat wij 

deze klachten kunnen registreren en kunnen beoordelen. 

• V: De bewoners geven aan dat zij verwachten dat de trillingen van de treinen ook gevolg 

hebben voor de huizen. Is ProRail bekend met deze klachten? A: deze klachten zijn niet bij 

Remko Koenraads bekend. Wij kunnen uitzoeken hoeveel meldingen bij 

Publieksvoorlichting zijn binnengekomen.  

 

5. Vragen vanuit de zaal: 

• V: De kosten voor het plaatsen van geluidwerende schermen, om de overlast van 

omwonende te verminderen, bedragen circa € 1 miljoen. Hiermee lost de gemeente 

Bloemendaal veel problemen op. Aan de wethouder wordt dringend gevraagd om dit 

voorstel mee te nemen naar de raad. A: De Wethouder geeft aan dat hij, wat betreft de 

financiële mogelijkheden, tegen bepaalde beperkingen aanloopt. Er zijn op dit moment 

geen financiële middelen beschikbaar om geluidsschermen te realiseren; maar dit is zeker 

een aandachtspunt. De Wethouder benadrukt dat hij de vragen en problemen van de 

bewoners heeft gehoord en dat hij zijn uiterste best zal doen om het maximale bij de raad 

eruit te halen. 

• V: Waar blijkt dat dan uit? A: de Wethouder antwoordt dat de opwaardering van het 

spoor een kwalitatieve verbetering is voor de gemeente Bloemendaal. Hij neemt de 

zorgen en overwegingen van de bewoners serieus mee in het voorstel dat hij aan de raad 

voorlegt. 

• V: Uit de reacties maakt een bewoner op dat ProRail en de NS niet in staat zijn om 

besluitvormende punten aan te geven. Wie is wel degene die opdrachten tot uitbreiding 

of tot het komen van maatregelen kan geven? A: de Wethouder antwoordt dat het 
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ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Zandvoort, de 

Gemeenschappelijke regeling Zuid Kennemerland, de NS/ProRail, de Vervoerregio 

Amsterdam en de provincie Noord-Holland bestuurlijke opdrachtgever zijn voor de 

capaciteitsuitbreiding op het spoor. (opmerking gemeente Bloemendaal: het ministerie 

van I&W is de opdrachtgever van Prorail voor de zogenoemde TEV-aanpassing (tractie en 

energievoorziening), die nodig is om meer stroom in de bovenleiding te krijgen) 

• V: Wat is er voor nodig dat deze partijen hier een rol in gaan spelen en wie is het eerste 

aanspreekpunt? A:Wethouder: Het eerste aanspreekpunt is de gemeente. (opmerking 

gemeente Bloemendaal: Via het ‘bestuurlijk overleg spoor’ hebben deze partijen contact. 

In dit overleg worden uitbreiding en maatregelen besproken) 

• V: Een bewoner geeft aan dat hij zijn twijfels heeft over de manier waarop de 

geluidsmetingen zijn uitgevoerd. Hij vraagt zich af of bij de inschatting van de veiligheid 

en risico’s ook de wijde omgeving is meegenomen. A. ProRail: De berekeningen worden 

getoetst door de Inspectie leefomgeving en transport (ILT). 

• V: ProRail voert de metingen uit aan de hand van vaste punten/modellen, maar er 

worden geen metingen bij de bewoners in de achtertuin verricht waar de bewoners de 

meeste overlast ervaren. A. ProRail voert de berekeningen uit volgens de door het RIVM 

vastgestelde meetmethode zoals wettelijk is vastgelegd. Op de site wordt deze 

regelgeving verder uiteen gezet. Een bewoonster meldt aanvullend dat er geen sprake is 

van een meting maar van een berekening. Deze berekening vindt plaats op basis van 

landelijke meetpunten. 

• V: Een bewoner stelt voor om voor de financiering van de geluidswanden een beroep te 

doen op de organisatie van de Formule 1 met het voorstel om voor elk kaartje dat zij 

verkopen € 1,-- apart te zetten ter compensatie van de overlast van de bewoners. 

Daarnaast ontvangt de overheid, door de verkoop van de kaartjes, voldoende 

omzetbelasting. Met andere woorden er komt genoeg geld vrij dat gebruikt kan worden 

voor de geluidsschermen. Vanuit de bewoners wordt aan de Wethouder gevraagd om zijn 

veto uit te brengen, mits er geluidswerende maatregelen worden genomen. A. 

Wethouder: het Rijk betaalt alleen mee aan de kosten als alle partijen dat ook doen. Hij 

raadt het uitbrengen van een veto ten zeerste af, aangezien de opwaardering van het 

spoor daarmee in gevaar komt. 

• V: Een bewoner vraagt: 1. Gaat de snelheid van de treinen veranderen bij de uitbreiding 

van de treinen? 2. Gaan de tijden veranderen? 3. Hoe flexibel bent u wat betreft een te 

organiseren themadag, activiteit, piekmoment? A. 1. De snelheid van de treinen blijft 

gelijk: 50km per uur. 2. De 1e en de laatste trein in de dienstregeling blijven ongeveer 

gelijk. 3. Op basis van de OV-chipkaart gegevens wordt gekeken welke bewegingen er 

gaande zijn. Een en ander is dus afhankelijk van het aantal reizigers. 

• V: Een bewoner stelt voor om in de zomerperiode in plaats van meer treinen, langere 

treinen in te zetten. A. NS: de zomerperiode is voor de NS een enorme uitdaging. Het 

aantal reizigers groeit. In de zomer worden daarom vaker treinen ingezet, mede naar 

aanleiding van de oproep van partijen zoals overheden en consumentenorganisaties. 

• V: Is het mogelijk om op de UBO-dagen extra materieel in te zetten? A. NS: De UBO dagen 

betreft een afspraak tussen het circuit en de gemeente Zandvoort. De organisatie van een 

evenement neemt contact op met NS en op basis van de verwachte bezoekersstroom per 

trein kan extra treininzet aan de orde zijn. Het is dus niet zo dat op alle UBO dagen 

automatisch meer treinen zullen rijden. 
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• V: De nieuwe sprinters worden volgend jaar alleen ingezet voor de Formule 1 of ook voor 

andere evenementen? A: voor 2020 wordt voor de extra treinen in de zomer modern 

Sprinter materieel ingezet. Voor de Formule 1-dagen zijn alle treinen modern 

Sprintermaterieel. 

• V: Zoals ik het begrijp, zijn ProRail en de NS opdrachtnemers. Aan welke partijen zijn jullie 

gecommitteerd? Met andere woorden: welk mandaat heeft de NS/ProRail? Wie is de 

opdrachtgever? A: primaire opdrachtgever is het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. Aanvullend kunnen  regionale overheden opdrachtgever zijn.  

• V: Is de wethouder bereid om aan de raad te vragen om financiële middelen ter 

beschikking te stellen voor geluidsschermen? A. De wethouder antwoordt dat hij daartoe 

bereid is, maar dat hij, vanwege de discussies met betrekking tot de bezuinigingen binnen 

de gemeente Bloemendaal, niet verwacht dat deze financiering gehonoreerd wordt. 

• V: Wat is de bovengrens? Zijn dat de UBO-dagen? En wie bepaalt dat? NS: wij zijn daarin 

volgend. Alleen als het aantal reizigers dusdanig hoog is dat de reguliere dienstregeling 

niet volstaat is extra treininzet aan de orde. 

• V: Aan de wethouder wordt gevraagd om het maximum aantal extra dagen aan te geven. 

A. Wethouder: dit punt is met Zandvoort besproken en er is afgesproken dat de 

bovengrens op maximum 12 UBO-dagen ligt. In het afgelopen jaar zijn er op 2 momenten 

(Pasen, Max Verstappendag) extra treinen ingezet.  

• V: Wie bepaalt de extra dagen? A. Wethouder: met Zandvoort is maximaal 12 extra UBO-

dagen afgesproken. 

• V: Wat betreft de toekomst? A. Wethouder: mijn opdracht is om de situatie beheersbaar 

te houden. Volgend jaar vindt er weer een gesprek plaats met Zandvoort over de inzet 

van de 12 dagen. Als Zandvoort vasthoudt aan de 3 dagen Grand Prix, een Max 

Verstappendag en Paasraces, dan zijn 5 dagen al ingezet. Het is niet automatisch zo dat er 

op elke UBO dag ook extra treinen nodig zijn, in die zin is de wethouder hoopvol gestemd. 

• V: Een verdubbeling van het aantal treinen zou toch betekenen dat ProRail 

vergunningplicht is. A. ProRail: zolang wij voldoen aan de wettelijke norm, zijn wij niet 

verplicht om een vergunning aan te vragen om meer treinen te laten rijden. 

• V: Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de dagen dat er evenementen worden 

georganiseerd in Zandvoort. Een mooie zomerse dag is geen UBO-dag, maar er rijden dan 

wel meer treinen. Dat betekent een dag bovenop de UBO-dagen. Hoeveel dagen per jaar 

mogelijk er maximaal 2 x 6 treinen per dag rijden? NS: daar is geen maximum aan 

verbonden. 

• V: Zijn de 12 UBO-dagen ergens vastgelegd? A. Wethouder: per mail is toegezegd dat 

Zandvoort zich aan de 12 UBO-dagen houdt. 

• V: Is het mogelijk dat, naast de 12 UBO-dagen, nog een ander evenement wordt 

georganiseerd waarvoor 12 treinen per uur nodig zijn? A. Wethouder: dat is theoretisch 

mogelijk, maar een dergelijk evenement moet voor 1 november worden aangemeld in 

verband met de veiligheidsmaatregelen. 

• V: Heeft ProRail een limiet in tijd om alle werkzaamheden uit te voeren? A. ProRail: wij 

zijn al gestart met de voorbereidingen in het vertrouwen dat de besluitvorming positief 

zal uitwerken. Als de Formule 1-dagen niet doorgaan, is het aan de opdrachtgevers om te 

besluiten of de spooropwaardering door gaat. ProRail heeft opdracht het spoor op te 

waarderen in het kader van de betere bereikbaarheid van de kust, daar verandert in 

principe niets aan. 
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• V: Als het toerisme met 20-30% toeneemt hoe realistisch is het dat Zandvoort zich in de 

toekomst aan de 12 UBO-dagen houdt? A. Wethouder: aan Zandvoort is expliciet 

gevraagd welke bovengrens zij aanhouden en Zandvoort heeft aangegeven dat de 

bovengrens op 12 UBO-dagen ligt. De wethouder geeft aan dat hij wel de zorg deelt met 

betrekking tot de toekomst. 

• V: Omdat het spoor over het grondgebied van Bloemendaal gaat, heeft Bloemendaal een 

vetorecht over het betalen van het bedrag. Aan de wethouder wordt gevraagd waarom 

hij geen gebruik maakt van dit vetorecht om: 1. De financiële middelen te verkrijgen voor 

geluidsbeperkende maatregelen en 2. Om verdere politieke onderhandelingen te voeren. 

A. Wethouder: is er geen voorstander van om een ander koers te varen. Daarmee komen 

de verhoudingen onder spanning te staan. De wethouder geeft aan dat hij er bestuurlijk 

vertrouwen in heeft dat Zandvoort deze toezegging in de 8-12 jaar niet zal veranderen. 

Vanuit de zaal wordt toch dringend gevraagd om deze onderhandelingen aan te gaan met 

de politiek. 

• V: Het rinkelen van de bellen bij het sluiten en openen van de slagbomen tijdens de dagen 

dat er 6x2 treinen per uur rijden veroorzaakt veel overlast voor omwonenden. A. ProRail: 

er bestaat de mogelijk om deze spoorwegovergangen, in verband met de 

veiligheidsmaatregelen, tijdens deze dagen geheel af te sluiten. Maar daar kan ProRail nu 

nog geen toezeggingen over doen. 

• V: Eerder is gemeld dat een ingenieursbureau onderzoek verricht naar de veiligheid bij de 

spoorwegovergang. Is dit onderzoek inzichtelijk? A. ProRail: dit onderzoek loopt nog. Of 

dit onderzoek openbaar is, kan hij nog geen uitspraak over doen. 

• V: De voorspelling is dat het aantal reizigers dat naar het strand wil afreizen in 2021 zal 

toenemen. Hoe gaan jullie dit oplossen? A. NS: het is mogelijk om met lengte van de 

treinen uit te breiden, waardoor er meer reizigers vervoerd kunnen worden op de 

stranddagen. Op een gemiddelde dag vervoert de NS circa 3.000 reizigers; op een 

stranddag ongeveer 8.000. 

• V: Wat gebeurt er als het aantal reizigers afneemt? A. NS: als het aantal strandbezoeken 

afneemt, schakelt de NS het aantal treinen terug, maar dit achten zij niet aannemelijk. 

• V: Als de spoorwegovergang tijdens de Formule 1-dagen dicht gaat, wat betekent dat 

voor de circulatie van de bewoners? En wie is verantwoordelijk voor een dergelijk 

circulatieplan? A. Wethouder: er wordt een mobiliteitsplan opgesteld dat zorg draagt 

voor de circulatie in het dorp. Dit plan wordt verder uitgewerkt op het moment dat de 

gemeente Zandvoort zijn plan openbaar heeft gemaakt. Naar verwachting wordt dit plan 

de komende week afgerond. Een dergelijk plan heeft grote consequenties voor 

Bloemendaal en om die reden kan Bloemendaal daar ook eisen aan stellen. 

• V: Hoeveel treinen stoppen er in de zomerperiode in het station Overveen? A. NS: Station 

Overveen zal 4 keer per uur per richting worden bediend. De 5e en 6e trein  rijden door 

het station en stoppen niet. 

• V: Is het mogelijk om pragmatischer met de zomerdienstregeling (juni – augustus) om te 

gaan? A. NS: Door de treinen structureel in de dienstregeling op te nemen, zijn de treinen 

zichtbaar in de reisplanner. NS biedt hiermee een voorspelbare en betrouwbare treindienst aan 

de reiziger. Het is een bekend fenomeen dat in de ochtend de treinen richting Zandvoort druk 

bezet zijn en de andere richting op rustig. In de middag draait dit om als strandbezoekers weer 

terug naar huis reizen. Zodoende zijn de treinen niet in beide richtingen altijd drukbezet. 
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• V: In de zomerperiode wordt het spoor intensiever gebruikt. Heeft dit ook consequenties 

voor het onderhoud van het spoor. A. ProRail: Vooralsnog heeft het intensiever gebruik 

geen consequenties voor het onderhoud aan het spoor. 

• V: Waarom wordt de opwaardering van het spoor, de uitbreiding van de 

zomerdienstregeling met de 12 extra treinen en de inzet van extra capaciteit gekoppeld 

aan de discussie rondom de Formule 1? A. Wethouder: de discussie rondom de 

opwaardering van het spoor speelde al een hele tijd, maar de komst van de Formule 1 

heeft ervoor gezorgd dat deze discussie nu in zijn geheel versneld wordt opgepakt. 

• V: Zijn er meer trajecten in Nederland waar in bepaalde maanden extra capaciteit wordt 

ingezet? A. NS: in Nederland bestaat er geen traject dat vergelijkbaar is met het traject 

Haarlem-Zandvoort. 

• V: Er bestaat dus geen toezichtkader dat op deze situatie is geënt. A. ProRail: Dat klopt.  

• V: Wie gaat er dan wel over? A. Het ministerie van I&W. Een bewoner is van mening dat 

dit dan een goed moment is om met de politiek te onderhandelen en om extra financiële 

middelen te vragen voor een dergelijke uitzonderlijke situatie. 

 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vragenronde af en geeft aan dat de Q&A op site wordt gepubliceerd.  

Na afloop van deze bijeenkomst is het mogelijk om aanvullende of specifieke vragen te 

stellen aan de mensen van de gemeente, ProRail en NS. Zij dragen een badge en staan op 

verschillende plekken bij een statafel. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun 

inbreng en komst en sluit daarmee de bijeenkomst om 21.00 uur. 

 


