
Motie “Zoek de (OV)-verbinding”

De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 en 4 november 2022, ter 
bespreking van de ‘Programma begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026’,

Constaterende dat:

● De gemeente Haarlem een grote OV-hub wil gaan realiseren in Haarlem-Zuid1;
● Heemstede daar via de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

ook aan bijdraagt2;
● De voorbereidingen voor het uitvoeren van het Weg Categoriserings Plan (WCP) in 

Heemstede gestart zijn; 

Overwegende dat:

● De komende jaren het gebruik van het openbaar vervoer met 50% gaat toenemen3 ;
● Verbinding tussen Heemstede en de OV-hub zeer wenselijk is om duurzaam vervoer 

toegankelijker te maken, het aantal verkeersbewegingen te verkleinen en de 
verkeersveiligheid te vergroten; 

● Verbinding tussen station Heemstede en deze OV-hub via de Schouwbroekerbrug een 
aantrekkelijke optie kan zijn; 

● De gemeente Haarlem in 2022 in de ontwerp- en voorbereidingsfase zit voor de OV-hub en in 
2023 wil gaan starten met de bouw;

● In het college werkprogramma staat dat er pas in 2024 een lobby wordt gestart naar de 
provincie voor hoogwaardig regionaal openbaar vervoer;

● De grote vervoersbedrijven hebben opgeroepen om terughoudend te zijn met het 
afwaarderen van wegen omdat dit effectiviteit en efficiency van het OV sterk belemmert en 
daarmee de kansrijkheid van concessies doet afnemen;

● Het onwenselijk is als na uitvoering van het WCP zou blijken dat aansluiting op de OV-hub 
lastiger of zelfs niet meer mogelijk is;

Verzoekt het college:

● Op korte termijn in overleg te treden met Provincie NH, gemeente Haarlem en andere 
relevante partijen over de mogelijkheden Heemstede te verbinden met de geplande OV-Hub 
in Haarlem-Zuid;

1 https://haarlem.nl/ov-knooppunt-haarlem-nieuw-zuid
2 https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2022/16-juni/20:00/Vaststellen-
Jaarverslag-2021-en-Jaarplan-2023-mobiliteitsfonds-ZuidKennemerland
3 https://haarlem.nl/ov-knooppunt-haarlem-nieuw-zuid
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● Te voorkomen dat we de mogelijkheden van uitbreiding van de OV-mobiliteit en aansluiting 
op de OV-hub in Haarlem-Zuid belemmeren door reeds genomen beslissingen over 
weginrichting;

● De raad te informeren over deze (of andere) mogelijke OV-verbinding(en) en wat er voor 
nodig is om die te realiseren voordat definitieve herinrichting van straten plaatsvindt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Heemstede, 4 november 2022

Ondertekend en ingediend door:

__________________ dhr. Rocourt

__________________ mw. Van der Heijden


