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Steun voor initiatief voorstel Groen Links over lightrail-netwerk

Geachte College,

Op 17 mei 2018 heeft de raad van Haarlem per motie zijn steun uitgesproken voor 
het initiatiefvoorstel ‘Onderzoek naar de mogelijkheden van een lightrail-netwerk in 
de Metropoolregio Amsterdam’ van de fractie van GroenLinks van Provinciale 
Staten. Door middel van deze brief informeren wij u over dit standpunt van de raad.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
www.haarlem.nl
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Actiepartij

SP.
Haarlem geeft steun aan het initiatief van Groen Links

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 17 mei 2018,

Constaterende dat

• De fractie van Groen Links in de Provinciale Staten een initiatiefvoorstel heeft 
ingediend waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden van 
een lightrailnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam;

• Groen Links tevens wil dat Gedeputeerde Staten duidelijk maakt welke stappen 
de provincie moet zetten om tot de totstandkoming van een dergelijk netwerk te 
komen;

• In het initiatiefvoorstel ook lightrailverbindingen tussen Haarlem en Amsterdam 
Zuid, Haarlem en Schiphol en een nieuwe lightrail verbinding tussen Zandvoort, 
Bloemendaal aan Zee, Haarlem en Amsterdam Centraal zijn opgenomen;

Overwegende dat

• Het advies van GS over initiatiefvoorstel uiterlijk 30 mei 2018 wordt verwacht en 
daarop in de Provinciale Staten zal worden behandeld;

• Voor de oplossing van de verkeersproblemen waar Haarlem mee kampt de 
totstandkoming van een lightrailnetwerk tussen Zuid-Kennemerland en de rest 
van de metropoolregio Amsterdam noodzakelijk is;



Spreekt uit

Zijn steun aan genoemd initiatiefvoorstel;

Geeft het college de opdracht

om het standpunt van de raad aan Gedeputeerde en Provinciale Staten over te 
brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP Gertjan Hulster AP


