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De derde online inloopsessie vond plaats op maandagavond 28 juni jl. In totaal waren er ongeveer 55 

bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die tijdens de inloopsessie ‘langs kwamen’ om 

meer informatie te verkrijgen over de Verkenning. Het doel van deze avond was om terugkoppeling 

te geven over het verloop van de derde bijeenkomst van het Platform van 22 juni en de toelichting 

die daar was gegeven. 

De avond werd geopend door voorzitter Arend van Dijk. Hij heette iedereen welkom en gaf daarna 

een toelichting op de recente ontwikkelingen rondom de tussenstap die gezet wordt in het project. 

In deze tussenstap is aan de hand van interviews, werksessies en bureaustudie zorgvuldig in beeld 

gebracht welke tracés in de vorige fasen zijn afgewogen, waarom bepaalde tracés zijn afgevallen en 

hoe gekomen is tot de huidige scope. Hieruit is gebleken dat de tracé-afweging in de vorige fasen 

onvoldoende is vastgelegd, en dat de omgeving maar in zeer beperkte mate is betrokken bij de 

vorige fasen. Ook is juridisch advies ingewonnen om te bepalen hoe het vervolgproces moest worden 

vormgegeven. Hierin werd geadviseerd om de tracé-afweging opnieuw uit te voeren, en dat hierbij 

dezelfde criteria uit de vorige fase moesten worden gehanteerd.   

Tijdens het Bestuurlijk Overleg op 2 juni hebben de betrokken bestuurders (wethouders van Den 

Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, en de bestuurders van de Provincie Zuid-Holland, 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, en de ministeries Infrastructuur & Waterstaat en 

Binnenlandse Zaken) dan ook besloten dat de tracé-afweging opnieuw moest plaatsvinden. Daarbij 

moest de omgeving (Platform en deelnemers Inloopsessies) zorgvuldig worden betrokken. Nog voor 

de zomer zou het Bestuurlijk Overleg vervolgens op 5 juli een besluit nemen over de tracés die wel of 

niet toegevoegd zouden worden aan de onderzoeken.  

Hierna volgde een korte terugkoppeling van de voorzitter van het Platform, Paul Weststrate, over het 

verloop van de Platform bijeenkomst op dinsdag 22 juni. Hij gaf aan dat het Platform positief was 

over het besluit om de tracé afweging opnieuw te doen en de omgeving daarbij te betrekken. De 

leden van het Platform gaven wel aan dat het ondoenlijk was om in het korte tijdsbestek tot 25 juni 

met hun achterban in gesprek te gaan en eventuele aanvullende tracés aan te dragen. Naar 

aanleiding van deze signalen is het Bestuurlijk Overleg van 5 juli een week verschoven naar 12 juli, 

zodat de omgeving meer tijd had om te reageren op de geïnventariseerde tracés. Tijdens de 

bijeenkomst werden al enkele aanvullende tracés benoemd door het Platform, zoals een volledige 

ondergronds tracé onder de Binckhorst door en de optie van een lus over de Binckhorst waarbij 

Station Voorburg niet wordt aangedaan.  

Om uitvoering te geven aan het besluit van 2 juni heeft het projectteam in de tussentijd alvast een 

werksessie gehouden om mogelijke tracés op een rijtje te zetten. Deze tracés zijn door het 

projectteam toegelicht tijdens de inloopsessie, evenals de tracés die al door het Platform waren 

aangedragen. Aanwezigen konden hier vragen over stellen en eventuele aanvullingen doen van 

tracés. Aangegeven werd dat er tot vrijdag 2 juli 10.00 uur alternatieve tracés aangedragen konden 

worden vanuit de omgeving, waarbij aangeraden werd om vooral ook contact te zoeken met de 

Platform vertegenwoordigers van de eigen straat of wijk. Verder werden zorgen geuit over de drukte 

en verkeersveiligheid op de Geestbrugweg. Ook werd de suggestie gedaan om gebruik te maken van 

het spoor vanaf HS via de wasstraat aan de Regulusstraat. Hierop werd gereageerd dat het opstel-

spoor nog volop in gebruik is, en de spoorbaan in gebruik is voor het hoofdspoor.  
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Naar aanleiding van vragen over geluid, trillingen en andere vormen van overlast werd aangegeven 

dat de onderzoeken die nu volgen juist bedoeld zijn om inzichtelijk te maken wat de impact van de 

verschillende tracés is op de omgeving en welke beperkende maatregelen hier voor getroffen zouden 

moeten worden. Hierbij wordt ook inzichtelijk gemaakt of er op andere locaties in de omgeving 

misschien nieuwe (verkeers)knelpunten ontstaat.  

Tijdens het vragengedeelte werden verschillende vragen gesteld. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd 

waarom dezelfde criteria gehanteerd worden en hoe deze tot stand zijn gekomen. Hierop werd 

aangegeven dat deze criteria betrekking hebben op doelbereik, technische maakbaarheid en de 

kosten in relatie tot doelbereik. Deze criteria zijn in de eerste fase gebruikelijk, waarbij de technische 

maakbaarheid vooral belangrijk is aangezien de verschillende vormen OV (bus, tram, lightrail) 

gebonden zijn aan andere technische eisen, zoals bijvoorbeeld boogstralen voor bochten.  

Een andere vraag die gesteld werd ging over het combineren van systemen, zodat er in de stad een 

ander systeem rijdt dan in de regio bijvoorbeeld. Dit kan zeker de conclusie zijn uit alle onderzoeken: 

bijvoorbeeld een lightrail voertuig op een tramspoor zoals ook wel in Duitsland gebeurt.  

De aanwezigen gaven aan dat zij het een goede ontwikkeling vinden dat het project de tracé-

afweging opnieuw doet.  

De inloopsessie werd afgesloten met een toelichting over het vervolgproces. Na het Bestuurlijk 

Overleg op 12 juli vindt een vierde bijeenkomst van het Platform plaats, en worden de deelnemers 

aan de inloopsessies schriftelijk geïnformeerd. In de zomer worden de consequenties voor de 

planning en het omgevingsproces in kaart gebracht. Na de zomer vindt de volgende inloopsessie 

plaats.   

 

 


