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Geachte leden,
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vJ.i’r.1
Uw kenmerk
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u de Kamerbrief van de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van
woensdagmiddag 11 septemberji. toe inzake de bereikbaarheid
kust/Zandvoort.
De gezamenlijk partijen (Ministerie lenW; Gemeente Zandvoort;
Gemeenschappelijke regeling Zuid Kennemerland; NS/Prorail;
VervoerRegioAmsterdam en de Provincie Noord-Holland) hebben
afgelopen woensdagochtend 11 septemberjl. in een constructief
overleg een maatregelenpakket met elkaar afgesproken voor het spoor
Haarlem-Zandvoort.
In ons coalitieakkoord hebben we aangegeven dat we de bereikbaarheid
van de kust van Zuid-Kennemerland en daarmee ook de stranden van
Zandvoort graag willen verbeteren, bij voorkeur met Openbaar Vervoer.
Daarvoor zijn ook middelen beschikbaar gesteld. We zijn daarom
verheugd dat er nu overeenstemming is om de capaciteit én de kwaliteit
van het spoor in deze regio structureel te verbeteren.
Het spoor tussen Haarlem en Zandvoort wordt voorzien van een betere
stroomvoorziening en er komen extra perrons. De wens om in de
zomer het aantal ritten op te voeren van vier naar minimaal zes per uur
bestaat al lang en staat los van de komst van de Formule 1. De komst
van de Formule 1 heeft hierbij als het vliegwiel gefungeerd. De betere
stroomvoorziening maakt het ook mogelijk dat het aantal treinritten
kan worden opgevoerd naar maximaal 1 0 treinen per uur bij
grootschalige evenementen zoals de Formule 1.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven € 2,35
miljoen te willen bijdragen aan de totale kosten van € 7 miljoen.
De provincie zal maximaal € 1,45 miljoen voor haar rekening nemen,
onder voorbehoud van de bestuurlijke besluitvorming.
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De komende periode zullen partijen gebruiken om de afspraken vast te
leggen in een bestuursovereenkomst en besluitvorming in de diverse
bestuurlijke colleges te laten plaatsvinden. Ons formele besluit,
gebaseerd op een bestuursovereenkomst met genoemde partijen,
zullen wij vanzelfsprekend aan uw Staten voorleggen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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Deze beslisshig is nanfens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast
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Kamerbrief van de Staatssecretaris van lenW
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