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Ontvangst van uw brief in zake concept
remisestrategie trams Haagse regio 5-12-2019

datum
bijlage(n)

Geachte heer, mevrouw,
Op 13 december 2019 ontvingen wij uw brief (uw kenmerk 66414). In uw brief verzoekt u de gemeente
Rijswijk in te stemmen met de voorgestelde strategie voor de zoektocht naar stallingslocaties en het
vervolgproces naar de verkenning naar meerdere stallingslocatie. Hierbij vraagt u de gemeente Rijswijk
om medewerking en inzet.
Via deze brief bevestigen wij onze instemming met uw verzoek onder voorbehoud dat de gemeenteraad
ook instemt met de voorgestelde strategie. Wij gaan dit zo spoedig mogelijk voorleggen. Daarnaast
willen wij aan deze instemming onderstaande randvoorwaarden verbinden. Wij zijn van mening dat
zonder invulling van deze randvoorwaarden het door u voorgestelde proces niet tot het gewenste
eindresultaat zal leiden. De randvoorwaarden zijn:








De strategie om te komen tot een locatiekeuze voor een tramremise volgt een transparant proces
met ruimte voor hoor en wederhoor van de betrokken gemeenten.
Actief werken aan voldoende maatschappelijk draagvlak, ook in het verdere proces, dit is randvoorwaardelijk voor een uiteindelijke locatiekeuze.
De gemeenten Den Haag en Delft onderschrijven de strategie stallingsvoorzieningen.
Multifunctioneel gebruik van de locatie binnen Rijswijk moet mogelijk zijn (geen trillingen en geluid
richting woonomgeving vanuit de remise).
Verkeersveilige inpassing van toe leidende tramsporen bij mogelijke locatie binnen Rijswijk.
Financiële randvoorwaarden: een remisefunctie in Rijswijk moet tenminste kostenneutraal voor de
gemeente Rijswijk worden gerealiseerd.
Evenredige bijdrage van Rijswijk in de regio in relatie tot medewerking van de regio aan Rijswijkse
plannen zoals een structurele oplossing voor de doorstroming van het verkeer op de Prinses
Beatrixlaan, de leefbaarheid rondom deze Haagse inprikker, en een verbetering van de ontsluiting
o.a. per openbaar vervoer van de verstedelijking rondom de Stadsas en Rijswijk Buiten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P. M. Schuit

drs. M.J. Bezuijen
S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
en richten aan: Gemeente Rijswijk, Bereikbare Stad, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk
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