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Geachte college,
Eind vorig jaar heeft u, namens het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Rijswijk, de bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit geïnformeerd over de in
de vergadering van 8 november 2018, aangenomen motie 'Geen tramremise in Vrijenban'
(brief dd. 20 november 2018, uw kenmerk 18.097441).
Vanwege de motie en gelet op de planologische bevoegdheid van de raad acht uw college de
realisatie van een tramremise op de locatie Zuiderweg niet haalbaar.
De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit respecteert de uitspraak van de gemeenteraad en
uw conclusie dat een opstellocatie op de locatie Zuiderweg niet haalbaar is.
Om die reden heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag eind april 2019 Joost Voerman als
externe procesbegeleider aangesteld om onderzoek te doen naar alternatieve locaties.
Voor de zomer heeft Joost Voerman zijn bevindingen gerapporteerd aan alle bestuurders in de
regio. Zijn conclusie is dat de locatie Zuiderweg op dit moment maatschappelijk en politiek niet
haalbaar is. Tevens constateert hij dat het vraagstuk meerdere regionale componenten heeft
en niet langer met één betrokken gemeenten en één voorkeurslocatie kan worden opgelost.
Een nieuwe visie en strategie voor het remiseringsvraagstuk in de Haagse regio is nodig.
Inmiddels is een projectorganisatie gevormd die op zoek gaat naar andere locaties en
alternatieve stallingsmogelijkheden. Daarbij wordt intensief samengewerkt met alle betrokken
partijen. Op basis van een inventarisatie wordt dit najaar een nieuwe strategie geformuleerd en
bestuurlijk besproken.
Betrokkenheid van de gemeente Rijswijk bij dit proces is onontbeerlijk. Het bouwen aan een
het regionale OV-systeem van de toekomst is een gezamenlijke regionale opgave.

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.

We gaan er vanuit u hiermee voldoende t� hebben geïnformeerd.

manager Openbaar Vervoer.
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