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Stuknummer: 19.009288

Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 19 februari 2019

Agendapunt : 25

Onderwerp : Treinstation nabij Waarland en de Weel

Aan de raad

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 19 februari 2019,

Constateert dat:

» In de Noordkop, waaronder de gemeenten Schagen en Hollands Kroon, in de afgelopen járen een 
grote verschraling van het openbaar vervoer heeft plaatsgevonden, waarbij een aantal buslijnen is 
opgeheven;

» Het voor veel scholieren en studenten bijna onmogelijk is om gebruik te maken van het OV dan wel 
dat het reizen onevenredig veel tijd in beslag neemt.

Overwegende dat:

» Een goede bereikbaarheid een deel van het vervoersprobleem voor inwoners van het zuidelijk deel 
van Schagen en Hollands Kroon oplost;

» Een goed netwerk van OV (trein, bussen) en fietssnelwegen zorgt voor een duurzamere en 
schonere Noordkop;

» Het de leefbaarheid en duurzaamheid van de economie en het toerisme in de Noordkop versterkt.

Roept het college op:

1. Om in samenwerking met de gemeente Hollands Kroon en de Provincie vóór het zomerreces van 
2019 een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheid van het realiseren van een station 
nabij Waarland en De Weel, zodat een extra stop tussen Den Helder en Alkmaar kan worden 
gemaakt.

2. Bij dit onderzoek alle gemeenten in het treintraject Alkmaar-Den Helder te betrekken als 
belanghebbenden;

3. De kosten van het haalbaarheidsonderzoek te delen met de gemeente Hollands Kroon, NS, Prorail 
en de Provincie.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Schagen: M.A. Leijen

D66: F.N.J. Jansen

SP:

Seniorenpartij Schagen:

W.P. Rijndeŗs 

P.F.J. Vriend
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