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Bijlagen
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u dat er vanaf 15 december 2019 een extra nachttrein gaat
rijden tussen Haarlem en Amsterdam en vice versa.
In 2015 heeft de gemeenteraad de motie “Nachttrein - bereikbaar door stad en regio” aangenomen. Naar
aanleiding hiervan is een overeenkomst gesloten met de NS om in de periode 2017-2019 als pilot een
nachttreinverbinding Haarlem-Amsterdam te exploiteren, waarbij de gemeente Haarlem bijdraagt in de
exploitatiekosten. Op dit moment rijdt er één nachttrein op vrijdagnacht en zaterdagnacht tussen Haarlem en
Amsterdam en vice versa. Uit de gebruikscijfers is gebleken dat deze nachttreinverbinding goed wordt
gebruikt, met name in de richting Amsterdam – Haarlem. In die richting maken per rit gemiddeld meer dan
125 mensen gebruik van deze extra voorziening (andersom zijn dit er gemiddeld meer dan 50).
Daarom heeft het college begin dit jaar besloten het contract met de NS met 3 jaar te verlengen en uit te
breiden met een extra nachttrein, zoals ook is opgenomen in het coalitieakkoord “Duurzaam doen”.
In de vorm van een pilot wordt het nachtnet de komende 3 jaar (2020 t/m 2022) uitgebreid met een extra rit.
Het gebruik hiervan wordt gemonitord.
In de tabel op de volgende pagina de tijden van het NS nachtnet Haarlem-Amsterdam per 15 december a.s..
Bijkomend voordeel van de nieuwe dienstregeling is dat de vertrektijden vanuit Amsterdam nu ook
aansluiten op het nachtnet vanuit Utrecht.
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Tijden nachtnet Haarlem-Amsterdam

Vertrek:
Aankomst:
Vertrek:
Aankomst:

Vrijdag/zaterdagnacht en
Zaterdag/zondagnacht
01:58
02:13
02:50
03:05

Haarlem
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem

Vertrek:
Haarlem*
Aankomst: Amsterdam*
Vertrek:
Amsterdam*
Aankomst: Haarlem*
*extra nachttrein vanaf 15 december 2019.

03:15
03:30
03:50
04:05

Erop vertrouwend dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris

de burgemeester
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