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Beste leden van de raad, 

 

In uw vergadering van 8 november 2022 is een motie van Groenlinks door u aangenomen over het 

openbaar vervoer. In deze brief leest u onze reactie. 

 

Motie 

 

In de motie wordt opgeroepen: 

 

-om met de NS in gesprek te gaan om te pleiten voor herinvoering van de extra spitstreinen. En hierbij 

onze buurgemeenten te betrekken en steun te zoeken van de provincie. 

 

 

Uitvoering motie 

 

Het college heeft gesproken met NS. Het belang van treinverkeer voor Schagen en de regio is hierbij 

duidelijk aangegeven. Daarnaast is er, als reactie op de nieuwe dienstregeling, een brief gestuurd 

naar NS namens de regio Noord Holland Noord. Tevens is er een brief verstuurd naar NS vanuit 

gedeputeerde Olthof van de provincie Noord-Holland. 

 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot twee resultaten: 

 

1. NS geeft aan dat de beslissing van de recente versobering van treinverkeer in de regio op korte 

termijn niet terug te draaien is. NS geeft aan hard te werken aan verbeteringen, bijvoorbeeld in het 

aantrekken van voldoende personeel. Met de huidige dienstregeling kan NS garanderen dat er 

gereden wordt.  

 

2. Er wordt na een jaar pauze weer volop ingezet op een ontwikkelprogramma voor de Helderse Lijn, 

in samenwerking met de vier Kopgemeenten, NS en provincie Noord-Holland. Voor deze pauze is er 

gezamenlijk al een kader van tien maatregelen opgesteld, waar de komende jaren aan gewerkt kan 

worden. Zie hiervoor de bijlage. De maatregelen hebben tot doel om de aantrekkelijkheid van de 

trein in de regio te verbeteren, waardoor er meer reizigers worden aangetrokken en er de noodzaak 
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ontstaat om meer treinen in te zetten. Dit programma is opgenomen in de werkagenda Mobiliteit, van 

de regio Noordkop.  

 

Wij vertrouwen erop dat de motie hiermee is afgedaan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

 

 

 

 

 

M. van Kampen     Mr. A.S. Meijer 

burgemeester      gemeentesecretaris 

   

 

 

 

 

 

 



2. 25% toename 
aandeel recreanten en 

werknemers per OV 
naar Noord-Holland 

Noord

3. VF factor realiseren 
van minder dan 1,5 

voor de belangrijkste 
bestemmingen in 

Noord-Holland Noord

4. Verbeteren exploi-
ta�e Helderse lijn om 
in 2040 frequen�ever-

hoging te realiseren

1. 60% nieuw te bouwen 
woningen en werkloca�es 

rond OV-knooppunten 
realiseren
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Ambi�e:  Een aantrekkelijk, 
betaalbaar en duurzaam 
mobiliteitssysteem in de 

regio met de Helderse lijn als 
ruggengraat
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10-punten plan
Helderse lijn


