
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 27 januari 2022

Agendanummer: 11

Onderwerp: Mobiliteitsplan Hillegom, Openbaar vervoer

De raad,

overwegende dat:
- Het Mobiliteitsplan aangeeft dat slechts 27% van deelnemers aan een onderzoek in 

2020 heeft aangegeven tevreden te zijn over de bereikbaarheid van Hillegom per bus.
- De slechte bereikbaarheid van Schiphol hierbij een grote rol speelt.
- Ambitie 2 in de Mobiliteitsvisie luidt ‘Hillegom zet in op duurzame mobiliteit’.
- Speerpunt 7 in de Mobiliteitsvisie de verbetering van de bereikbaarheid middels o.a. 

het OV beoogt.
- Maatregel 9 in het Mobiliteitsplan bestaat uit een verkenning naar een nieuw OV-

knooppunt aan de westzijde van het spoor.
- Deze maatregel mede is gericht op een beter functioneren van het station als OV-

knooppunt voor de regio.

van mening dat:
- Voor het verduurzamen van het verkeer goede en snelle openbaar 

vervoerverbindingen met vooral de Haarlemmermeer voorwaardelijk zijn.
- Voor een beter functioneren van het station als OV-knooppunt voor de regio betere 

busverbindingen met het station voorwaardelijk zijn.
- Hierin in de huidige plannen niet wordt voorzien.
- De toekomstige HOV-lijn Noordwijk-Schiphol niet gezien kan worden als een directe 

verbinding van Hillegom met Schiphol of Noordwijk, omdat de route niet door Hillegom 
zal lopen.

- De gemeente Hillegom weliswaar geen directe invloed heeft op bovenlokaal openbaar 
vervoer, maar wel vertegenwoordigd is in regiobesturen en gesprekspartner is van 
andere overheden op het gebied van mobiliteit.

verzoekt het college:
- Bij de betrokken provincie- en regiobesturen voortdurend en nadrukkelijk aandacht te 

vragen voor een structurele verbetering van de openbaar vervoerverbindingen van 
Hillegom met vooral de Haarlemmermeer.

- Hierbij in te zetten op een HOV-verbinding tussen tenminste het NS-station van 
Hillegom en Schiphol.

en gaat over tot de orde van de dag.
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