
Motie voor de vergadering van de raad van: 28-06-2018 

 
Agendanummer:    

 

 
Onderwerp:    Vernieuwd OV-netwerk Duin en Bollenstreek 

 
  

  
overwegende dat:    
 het verkeer steeds meer vastloopt en dat dit transporteurs en ook vele forensen uit de Duin en 

Bollenstreek die in de stedelijke omgeving werken treft;   

 een op reissnelheid met de auto concurrerend OV-netwerk van doorslaggevend belang is bij de 

economische en stedelijke ontwikkeling van de Duin en Bollenstreek; 

 de besluitvorming inzake de inrichting van het OV bij de Provincie berust en dat de betrokken 

gemeenten er slechts indirect bij betrokken zijn. 

 het provinciebestuur de gemeentebesturen oproept om proactief plannen voor te bereiden tot 

verbetering van het OV in de eigen regio als onderdeel van het omgevende stedelijke OV; 

 de concessies voor het openbaarvervoer in 2020 (mogelijk 2022) vernieuwd gaan worden 

  

  
van mening dat:    
 dat bij het OV twee schaalniveaus van belang zijn, het interne regionale system en het externe systeem 

dat de regio verknoopt met de rest van de Randstad;   

 een efficiënte regionale OV-infrastructuur met een sluitende keten van fiets, bus en trein én auto (van 

deur tot deur) van belang is om te komen tot een meer duurzame samenleving 

 een effectief OV essentieel is voor een vitale streek waarbij inwoners en gasten binnen acceptabele 

reistijden hun (werk- en school)bestemming kunnen bereiken; 

 de bereikbaarheid van de drie treinstations in de Bollenstreek voor fiets en OV hiervoor optimaal moet 

zijn;   

 onderling, conform het visgraatmodel, op elkaar afgestemde bus en treinverbindingen essentieel zijn 

voor de efficiëntie; 

 het verhogen van de trein(stop)frequentie tot viermaal per uur in combinatie met het doortrekken van 

de rechtstreekse treinverbinding tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal de effectiviteit 

verhoogt;   

 deze opzet aansluit bij de provinciale plannen om de treinverbinding Leiden, Den Haag, Rotterdam, 

Dordrecht in te richten voor een metro-achtige dienstverlening;   

    
  
gehoord de beraadslaging, 

verzoekt  het  college: 
 zich nadrukkelijk uit te spreken voor een beleid dat leidt tot een vernieuwde inrichting van het OV 

waarbij het, ook op reissnelheden, kan concurreren met die van de auto 

 in goed overleg met de gemeenten in de Duin en Bollenstreek en Holland Rijnland initiatieven te 

nemen om met de Provincie een structurele verbetering van het openbaar vervoer binnen deze streek te 

organiseren bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessies 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
Hillegom 28-06-2018, 

namens de fracties van D66, Groenlinks, VVD, Bloeiend Hillegom 


