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Beantwoording vragen van de raad 

 
Datum collegevergadering 21-3-2016 

Registratienummer Rs16.00358 

Naam raadslid Bram Diepstraten 

Fractie Velsen lokaal 

Portefeuillehouder(s) A.V. Baerveldt 

 
 
Onderwerp: stations Kennemerlijn  

 
Toelichting bij de vragen: 

In het actualiteitenuurtje van de raadsvergadering van 25 februari 2016 stelde raadslid Sander Smeets 
vragen over de Kennemerlijn en over volgens krantenberichten dreigende sluiting van NS-stations in 
Velsen. In aanvulling daarop wilde mijn fractie een vraag aan de portefeuillehouder stellen. Dit werd 
ons helaas niet toegestaan. Daarom stellen wij de vraag via deze weg. 
 
Volgens krantenberichten in de IJmuider Courant1 en andere kranten zou de provincie in gesprek zijn 
met gemeenten langs de Kennemerlijn over deze spoorverbinding. Citaat: “ De stations langs de 
Kennemerlijn worden bedreigd met een sluiting. De provincie Noord-Holland spreekt met de gemeenten 
langs de Kennemerlijn over scenario’s waarin onder meer de mogelijke sluiting van stations is 
opgenomen.” Verder hebben volgens deze krant wethouders van de gemeenten een protestbrief2 naar 
de NS gestuurd ten aanzien van de problemen op de Kennemerlijn. 

 
Vraag 1 

Is het college in gesprek met de provincie Noord-Holland over de Kennemerlijn en over scenario’s 
waarin mogelijke opheffing van stations is opgenomen? Zo ja, wat is de aard en het doel van deze 
gesprekken? Is het college bereid om de raad op de hoogte te houden van de vorderingen en uitkomst 
van deze gesprekken? 
 
Antwoord vraag 1 

Zoals beschreven in de krantenberichten is de provincie als vervolg op het rapport van de Taskforce 
Ruimtewinst gestart met gesprekken over de toekomst van de Kennemerlijn, waarbij ook de gemeenten 
betrokken zijn. Het project zit nog in de beginfase. Een van de doelstellingen van het project is de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgevingen. Het college is niet bereid om te spreken over 
mogelijke samenvoeging of sluiting van de Velsense stations. Dit is ook duidelijk verwoord in de reactie 
van de gemeente in de Ijmuider Courant van 20 februari (zie bijlage). 
Uiteraard zal het college de raad op de hoogte houden van de vorderingen van dit project. 
 
Vraag 2 

Kan de raad een afschrift krijgen van de brandbrief van wethouders van een aantal gemeenten over de 
Kennemerlijn aan de Nederlandse Spoorwegen? 
 
Antwoord vraag 2 

Ja, zie bijlage. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
 

 

                                                   
1
 http://goo.gl/kYL0DU  

2
 http://goo.gl/WdBN9W  
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