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VOORONTWERP INTEGRAAL HERINRICHTINGSPLAN OPENBARE RUIMTE STATIONSPLEIN 
HOLLANDS SPOOR EN BREDE DEEL STATIONSWEG. 
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, 
 
overwegende dat: 
-  het Stationsplein een overzichtelijk, efficiënt en veilig verkeersplein moet worden waar een groot deel 

van het verkeer en openbaar vervoer wordt afgewikkeld; 
-  de capaciteit van de tramperrons ten behoeve van de te verwachten reizigersgroei en voor de instroom 

van nieuw breed- lagevloers trammaterieel, vergoot moeten worden;  
-  de inrichting van het brede deel van de Stationsweg verblijfsvriendelijker moet worden en aansluiten bij 

de ontwikkelingen in het Stationsgebied om van Hollands Spoor een volwaardige Internationale Entree 
van Den Haag te maken, wat ook ten goede moet komen aan de wijkeconomie;  

- het Stationsplein en brede deel Stationsweg samen de aanzet vormen van de rode loper richting het 
centrum; 

 
Besluit: 
  
I. In te stemmen met het vrijgeven voor inspraak van het Voorlopig Ontwerp, tekening nr. 11-125568, 

met plantoelichting voor het Stationsplein HS en brede deel Stationsweg. 
 
II. vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het Voorontwerp in de raad, ná de inspraak en onder 

voorbehoud van het besluit in het Dagelijks Bestuur van stadsgewest Haaglanden, in te stemmen met 
het starten van het Definitief ontwerp voor het tramsporen- en wisselcomplex, met een taakstellend 
budget van € 9,4 mln ten laste van het programma NRR-HS (inclusief de bijdrage van € 2,3 mln uit 
Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer). 

 
III. dat het besluit onder I. wordt gepubliceerd op het Publicatiekanaal van week 18 van 2012  

en met ingang van woensdag 2 mei 2012 (inclusief toelichtingen bijlagen) terug te vinden zal zijn  
op www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken, onder risnummer 248553. 

 
Den Haag, 17 april 2012 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen
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Het voorliggende besluit voorziet in de goedkeuring van het college voor: 
• vrijgave voor inspraak van het Voorontwerp; 
• het, vooruitlopend op het definitieve besluit over het VO na de inspraak, starten van het opstellen 

van het definitief ontwerp voor het tramsporen- en wisselcomplex met een taakstellend budget van  
€ 9,4 mln. 

 
Toelichting 
In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Randstadrail (B&W besluit RIS 176963), de 
gebiedsvisie Hollands Spoor (B&W besluit RIS 155066) en het Investeringsprogramma: Krachtwijken 
Den Haag, businesscase 3.2. “Internationale Entree” (RIS 154371), worden het Stationsplein HS en het brede 
deel van de Stationsweg heringericht. Doel van de herinrichting is de capaciteitsuitbreiding van de 
tramperrons om de reizigersgroei te kunnen opvangen en de instroom van nieuw, lagevloer- én bestaand 
trammaterieel (Gtl8) te faciliteren. Tegelijkertijd moet het stationsgebied overzichtelijker, efficiënter, 
veiliger en verblijfsvriendelijker worden en moet de inrichting van het openbare gebied aansluiten bij de 
ontwikkeling van het Stationsgebied tot een aantrekkelijke stadsentree als stuwende kracht voor een 
verbeterde route naar de binnenstad en versterking van de wijkeconomie.  
Het Voorontwerp (VO) is opgesteld conform de beleidsdoelstellingen en in samenwerking met Haaglanden, 
HTM en betrokken gemeentelijke diensten tot stand gekomen en moet voorafgaand aan de vaststelling in de 
gemeenteraad (september/oktober 2012) voor inspraak ter inzage gelegd worden. 
 
Onderdeel van het VO is het ontwerp voor de railinfrastructuur (tramsporen- en wissels) in het plangebied. 
Het ontwerp voor de railinfra en de lange besteltijd zijn kritisch in de planning. Uitgaande van realisatie in  
2e helft van 2014 moet het Voorontwerp voor de railinfra vanaf heden naar het volgende ontwerpniveau 
(definitief ontwerp) gebracht worden. De verwachting is dat de inspraak niet zal leiden tot een significant 
ander ontwerp voor de railinfra. Het financiële risico van het moeten wijzigen van het Definitief ontwerp is 
circa € 150.000. Gelet op het hierboven gestelde wordt voorgesteld om, vooruitlopend op de inspraak en 
vaststelling van het integrale VO in de gemeenteraad, groen licht te geven voor het opstellen van een 
Definitieve ontwerp voor de railinfrastructuur.  
   
Ontwerpproces 
Het Voorontwerp herinrichting is door het Ingenieursbureau Den Haag opgesteld in opdracht van gemeente 
en Stadsgewest Haaglanden en tot stand gekomen in samenwerking (projectgroep) met HTM, Stadsgewest 
Haaglanden (NRR) en de betrokken gemeentelijke diensten DSO, DSB en DPZ (stadsdeel centrum).  
Een variantenstudie (schetsfase) heeft geleid tot een afweging waarin is gekozen voor: 
- de ligging van de tramhaltes op het Stationsplein en het stoppen van de trams ná de voetgangerszone van 

het Station HS naar de Stationsweg (Rode Loper); 
- de plek van de (keurmerk-)taxistandplaats langs het NS talud; 
- de aanleg van tweerichtingen fietspaden over het Stationsplein en brede deel van de Stationsweg; 
- de inrichting van het brede deel van de Stationsweg met een royale entree naar de binnenstad met ruimte 

voor terrassen in een groene setting.  
Voor inrichting van de tramhalteperrons op het Stationsplein (tot een Tophalte) wordt momenteel een 
ontwerp gemaakt. Daarin worden de twee perrons voorzien van lange, brede overkappingen. Het ontwerp 
van deze Tophalte zal in het raadsvoorstel van de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg 
worden opgenomen, inclusief financieringsvoorstel en beheerparagraaf. 
 
Plantoelichting 
In de bijgevoegde plantoelichting “Voorontwerp Integrale Herinrichting Stationsplein en brede deel 
Stationsweg e.o.” worden de maatregelen uit het voorontwerp toegelicht.  
 
Afstemming en draagvlak  
 
Bewoners en ondernemers 
Voorafgaand aan de Voorontwerp fase is in 2010 een Schetsontwerp (SO) bespoken met de Werkgroep 
Bouwen en Wonen van de bewonersorganisatie Buurtstation. Daaropvolgend zijn bewoners en ondernemers 
in een straal van 500 meter rond het Stationsgebied uitgenodigd kennis te nemen (inloopbijeenkomst) van het 
SO en de daarin voorgestelde nieuwe verkeerscirculatie voor het Stationsgebied.  
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In grote lijnen is er draagvlak voor de nieuwe inrichting van het Stationsgebied. Er was bezwaar tegen de 
Taxi-bufferplaats in de Zuylichemstraat. Door optimalisatie van het (keurmerk)standplaats langs het NS 
talud is een bufferplaats niet meer nodig. 
Bezwaren zijn er wel te verwachten tegen de nieuwe verkeerscirculatie (eenrichtingsverkeer voor 
motorvoertuigen) en het voorstel voor het verleggen van de route voor Hulp- en nooddiensten. In de 
plantoelichting zijn maatregelen benoemd die een deel van de bezwaren kunnen wegnemen.  
 
Belangenverenigingen 
Het schetsvoorstel herinrichting is voorgelegd aan de Haagse afdeling van de Fietsersbond en de 
aanbevelingen zijn in grote lijnen overgenomen. Een concept ontwerp van de inrichting van de halte en de 
herinrichting van het Stationsplein en brede deel Stationsweg is besproken met een aantal leden van het 
Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV-Haaglanden). Aandacht is 
gevraagd voor korte, obstakelvrije looproutes, blindengeleidelijnen, duidelijke reizigers- en 
omgevingsinformatie, invalidentoilet en het aanbrengen van een duidelijke verwijzing op de tramperrons 
naar de rolstoeltoegankelijke deuren van de nieuwe trams. Deze onderwerpen worden meegenomen in de 
verdere uitwerking van het concept-ontwerp van de Tophalte en definitieve ontwerpfase voor de openbare 
ruimte.  
 
Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV) 
Het voorontwerp is op 9 juni 2011 en 7 juli 2011 besproken in het VOV. Het VOV heeft zorg- en 
aandachtspunten aangegeven en haar advies aangehouden. Hieronder zijn de zorg en aandachtspunten 
benoemd en is aangegeven welke maatregelen de projectgroep voorstelt om die punten aan te pakken.  
 
1. Verkeerscirculatie 
A.  Door het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Stationsweg en Stationsplein wordt een toename 

verwacht van (gemotoriseerd verkeer) op de Hoefkade en de Koningstraat (tussen Hoefkade en 
Parallelweg). Dit conflicteert met het tegengestelde, doorgaande fietsverkeer op de Hoefkade 
(Valliantlaan richting Stationsweg) waardoor er langere wachttijden ontstaan en de 
Verkeersregelinstallatie bij de kruising Hoefkade/Koningstraat aangepast moet worden. Tevens ontstaat 
het risico van ‘opstropend’ autoverkeer op de Oranjelaan. Gevolg daarvan zou zijn dat de 
wachtrij terugslaat naar het Rijswijkseplein.  

B. het maken van een verkeersdoorbraak in de Naaldwijksestraat kan leiden tot sluipverkeer in een 
woonstraat. Dit is onwenselijk en kan er toe leiden dat dit dermate grote proporties aanneemt dat de 
overlast onacceptabel wordt en de straat in z’n geheel wordt afgesloten. Dit zal tot nog meer 
capaciteitsproblemen leiden voor de kruising Hoefkade/Koningstraat 

 
Te nemen maatregelen 
DSO en VM/OVL hebben verkenningen gedaan naar maatregelen om de verwachte groei van verkeersdruk 
(motorvoertuigen) op de Hoefkade te beperken. Die maatregelen hebben als doel autoverkeer voor het 
Rijswijkseplein te splitsen in bestemmingsverkeer en verkeer dat niet noodzakelijk over de Hoefkade hoeft te 
rijden om het reisdoel te bereiken en ‘te verleiden’ via de Waldorpstraat en de Neherkade.  
Hiermee kan ook voorkomen worden dat de verkeersdoorbraak van de Naaldwijksestraat daadwerkelijk moet 
worden uitgevoerd. Voor de uitwerking van de kansrijke maatregelen wordt in samenhang met het 
terugdringen van de verkeersdruk in de Koningstraat t.g.v. het VCP gericht onderzoek gedaan naar de te 
nemen maatregelen en de te verwachten effecten. Dit onderzoek richt zich specifiek op twee straten 
(Hoefkade en Koningstraat) maar er wordt ook gekeken naar de verkeerscirculatie op andere belangrijkde 
wegen in de omgeving. Het gebied dat wordt bezien, wordt begrensd door de volgende straten: 
Hobbemastraat, Zuidwal, Bierkade, Pletterijstraat, Rijswijkseplein, Rijswijkseweg, Neherkade, Calandstraat, 
Parallelweg en de Heemstraat. De keuze van de meest wenselijk(e) maatregelen worden na uitwerking 
(microsimulatie) voorgelegd aan de buurt. Dit gebeurd nog in de inspraakperiode voor HS.     
 
2. Capaciteit tramhaltes 
Het VOV twijfelt ernstig aan de capaciteit van de middenperrons vanwege de gefaseerde invoering van het 
nieuwe materieel.  
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Te nemen maatregelen 
Het plan voor de sporen en haltes worden gemaakt op grond van de vastgestelde dienstregeling, verwachte 
groei reizigers en instroom nieuw trammaterieel. De feitelijke halteertijden nemen af door de ruimere perrons 
en gelijkvloerse instap, uitgaande van nieuw materieel conform de Materieelnota. Door het halteren voorbij 
de rode loper moet tijdswinst behaald worden ten opzichte van huidige halteertijden. M.b.t. de instroom van 
nieuw materieel wordt uitgegaan van de huidige planning voor de uitvoering van de aanpassingen op de 
trajecten van lijn 9 en 11. Die gegevens samen bepalen de verwachting dat voor een ordentelijke 
dienstregeling er langs het oostelijke perron voor de duur van 1 tot 2 jaar (2015/2016) een noodperron 
geplaatst moet worden. Dit zijn bestaande aluminium perrons die ook gebruikt zijn bij de instroom van 
RandstadRail .  
 
3. Wissels op de Rode Loper en railveiligheid 
Het VOV is bezorgd over de inrijdwissels in het voetgangersgebied voor de hoofdingang van het station. In 
de huidige situatie klappen de wissels om, op het moment dat de trams op de wissel rijden. In de nieuwe 
situatie zal dit op aanvraag van de tram gebeuren, waardoor deze op afstand al omklappen. Voetgangers 
kunnen hier hinder van ondervinden.  
Te nemen maatregel/reactie 
In de VO fase is in de projectgroep een afweging gemaakt over de positie van de wissels. Het opschuiven 
van de wissels naar de randen van het voetgangersgebied heeft als groot nadeel dat er tussen de twee 
tramsporen geen opstelruimte is voor voetgangers. Daarom is gekozen voor een zodanige ligging van de 
wissels dat er een zo breed mogelijke tussenruimte is ontstaan tussen de trams van links en de trams van 
rechts. Tevens is gebleken dat er geen incidenten bekend zijn met inrijdwissels. Ook de in het DO uit te 
werken vormgeving van looproutes moeten bijdragen aan een veilige oversteek.  
Mbt de railveiligheid is gevraagd naar het risico van flankongevallen bij trams door minder zicht als gevolg 
van samenvoegen tramsporen vanuit de Parallelweg ter hoogte van de fietstunnel. 
HTM en Haaglanden geven als reactie op deze vraag dat hoewel naast elkaar rijdende trams elkaar kunnen 
zien, extra signalering voor de hand ligt. Mogelijk is dit te combineren met het eventueel ophouden van 
trams bij de halte Jacob Catsstraat om stilstand op de helling van de tramtunnel HS te voorkomen. Dit wordt 
uitgewerkt in het Definitief Ontwerp voor de traminfrastructuur. 
  
4. Fietsoversteek vanuit onderdoorgang Station HS 
Het VOV is van mening dat de fietsoversteek van de Parallelweg qua veiligheid erop achteruit gaat. Tevens 
daagt het ontwerp de fietser uit tot het maken van illegale verkeersmanoeuvres, vooral vanuit de richting van 
de Parallelweg richting het Stationsplein.  
 
Te nemen maatregel 
Tijdens de inspraakperiode wordt dit aandachtspunt, met handhaving van de indeling voor de 
verkeersfuncties in het Voorontwerp, geoptimaliseerd en voor de definitieve vaststelling van het VO ter 
advies aan het VOV voorgelegd. 
 
5. Hoofdroute Nood en Hulpdiensten 
De brandweer heeft niet ingestemd met het plan omdat er door het eenrichtingsverkeer rijrichtingen 
onmogelijk worden en een verslechtering optreedt ten opzichte van de huidige situatie (hoofdroute Nood- en 
hulpdiensten).  
 
Te nemen maatregel 
In overleg met de brandweer is gezocht naar een alternatief voor de vervallen hoofdroute. Voorgesteld is de 
route richting centrum te verleggen naar de Zuylichemstraat en de bestaande route over de Hoefkade via de 
Koningstraat (tussen Hoefkade en Parallelweg) aan te takken op de Parallelweg. Zo ontstaat er een circuit 
waardoor bij calamiteiten er vanuit meerdere herkomsten materieel kan worden ingezet.  
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Dit betekent dat de rijbaanbreedte van de Zuylichemstraat wordt verbreed en de drempels in de Koningstraat 
worden aangepast om deze route mogelijk te maken. Andere alternatieven zijn niet voorhanden.  
De aanpassingen worden in de Schetsfase met de bewoners in de Koningstraat en de Zuylichemstraat in 
samenhang met de te nemen maatregelen m.b.t. de verkeerscirculatie besproken.  
 
6. Kruising Oranjelaan-Stationsweg 
Het VOV twijfelt aan de doorstroming van het verkeer zodra het fietsverkeer vanuit de Hoefkade (en vanaf 
het tweerichtingenfietspad op het brede gedeelte van de Stationsweg) tegelijk groen heeft met het verkeer uit 
de Oranjelaan die richting het Stationsplein wil.  
 
Te nemen maatregel 
In de inspraakfase zal de kruising nog verder uitgewerkt worden waarbij de doorstroming en de veiligheid 
van de fietsers moet verbeteren.  
 
7. Opstelgelegenheid voor autoverkeer Stationsplein naar Rijswijkseplein 
Het VOV merkt op dat de opstellengte teruggaat van 95 meter naar 75 meter. Dit heeft negatieve gevolgen 
voor de verkeersregeling op het Rijswijkseplein, die al aan zijn maximale capaciteit zit. Het VOV is van 
mening dat de huidige opstellengte minimaal gehandhaafd dient te worden. 
 
Te nemen maatregel 
Door het laten vervallen van 1 of 2 bomen kan de opstelruimte geoptimaliseerd worden naar 85 meter.  
 
8.Overige punten 
A. Het VOV vraagt in het ontwerp aandacht voor visuele gehandicapten en dan in het bijzonder het 

loopgedeelte voor het station. Zoals het nu is ontworpen wordt alles a niveau en in één soort verharding. 
Een visuele gehandicapte wordt op geen enkele wijze geleid, het VOV wijst hierbij op de klachten die er 
nu zijn over het plein voor het Centraal Station en het gebied rondom de kruising Spui - Grote Markstraat. 
Het VOV wil toch meegeven van deze eerdere klachten te leren en hiermee rekening te houden in de 
verdere uitwerking van het plan.  

B  Het VOV acht het onacceptabel dat er geen rustpunt zit tussen de rijbaan en het tweerichtingenfietspad.  
In het bijzonder de visueel gehandicapten hebben behoefte aan een rustpunt. 

 
Te nemen maatregelen 
Het aanbrengen van looproutes voor visuele gehandicapten maakt onderdeel uit van het nog op te stellen 
Definitief Ontwerp, dit geldt ook voor het probleem van de oversteek van het tweerichtingen fietspad 
(rustpunt).  
 
9. Tegengaan willekeurig parkeren taxi’s. 
In het plan wordt er een eigen keurmerktaxistandplaats ingericht, echter bestaat het risico dat vrije rijders 
zich willekeurig binnen het loopgedeelte van het plan opstellen. Hoe wordt willekeurig parkeren op het 
stationsplein tegengegaan? 
 
Te nemen maatregel/reactie 
De gemeente zal hierop handhaven en de handhaving voor de spelregels binnen de TTO verordening qua 
gedrag van keurmerkchauffeurs ligt bij de TTO’s zelf. Daarnaast zijn voorstellen gedaan vanuit de 
taxibranche om willekeurig parkeren in de nachtelijke uren tegen te gaan. Deze voorstellen worden nog 
nader bekeken op haalbaarheid.  
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10 . De verkeerskundige status van het loop-/tramgebied is onduidelijk. 
 
Te nemen maatregel/reactie 
Het gebied globaal tussen de fietstunnel, Hofwijckstraat, en brede deel Stationsweg wordt ingericht als  
30-km gebied. Voor de trams geldt dat de inrijdwissels voor de Rode Loper met een snelheid van maximaal 
15 km benaderd worden.  
 
Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR). 
Het ontwerp is in de ACOR vergadering van 15 juni 2011 besproken. Er is een aantal aandachtpunten 
benoemd m.b.t. het materiaalgebruik en de beheerkosten voor de openbare ruimte, grasbanen en de Tophalte.  
De aandachtspunten zijn in het voorontwerp voor de openbare ruimte en de tophalte nader toegelicht.  
De kosten voor beheer (openbare ruimte en Tophalte) zijn in beeld gebracht.  
 
Tramsporen  
Het Voorontwerp is binnen het stadsgewest Haaglanden en HTM getoetst. HTM heeft o.a. op basis van een 
simulatie haar commentaar geleverd (review). In de review zijn punten benoemd die in volgende planfase 
(definitief sporenplan) nader uitgewerkt worden. Dit zal niet leiden tot significante wijzigingen in het 
(spoor)ontwerp.  
 
Keervoorziening lijn 9 
In het kader van vraaggestuurde inzet in de spitsuren wordt een tailtrack op de Parallelweg voorgesteld.  
Deze kan ook dienen als keervoorziening voor lijn 9 vanuit Scheveningen (evenementen). Hiermee kan de 
bestaande spoorboog voor lijn 9 op het Stationsplein, in de Rode Loper vervallen. Dit levert voor het 
sporenplan HS een besparing op van ca € 1,3 mln. De kosten voor de keervoorziening komen ten laste van 
het Actieprogramma Regionaal Openbaar vervoer. De inpassingsstudie van de tailtrack is gaande.  
De verwachting is dat het voorstel in de vorm van een Voorontwerp in het derde kwartaal 2012 aan het 
bestuur kan worden aangeboden. 
 
Calamiteitenspoor Hofwijckstraat 
In verband met de complexe sporeninfrastructuur tussen het Oostelijke perron en het Rijswijkseplein is 
voorgesteld de tramspoorverbinding van Stationsplein via de Hofwijckstraat naar de Rijswijkseweg te laten 
vervallen. Deze spoorverbinding dient thans als calamiteitenspoor maar is als zodanig niet meer opgenomen 
in de nieuwe nog vast te stellen calamiteitennota van Stadsgewest Haaglanden. 
 
Beheer 
De werkafspraken en de afbakening van het te beheren gebied worden, conform de afspraken uit het 
Beheerconvenant Station en stationsomgeving, onderdeel van het Jaarlijks Werkplan voor Stationsgebied 
Hollands Spoor. Het beheerniveau is en blijft Hofstadkwaliteit.  
 
Dienst Publiekszaken Stadsdeel centrum 
Het Voorontwerp is besproken in het Toetsingoverleg van de diverse disciplines van de dienst Publiekzaken, 
SDK Centrum. De opmerkingen over de beheerkosten zijn opgenomen in de kostenopstelling en m.b.t. de 
inrichting opgenomen in het voorontwerp of worden onderdeel van het definitief ontwerp.  
 
Uitvoeringsaspecten 
 
Definitief ontwerp tramsporenplan 
Het sporenplan is het kritische pad in de planning. Voor de tramsporen geldt een besteltijd van circa 1 jaar. 
Om op tijd gereed te zijn voor de instroom van nieuw trammaterieel wordt voorgesteld met dit collegebesluit 
groen licht te geven voor het opstellen van het DO voor het tramsporenplan. De plankosten hiervoor zijn 
geraamd op circa € 150.000 (voorlopig en definitief ontwerp)voor het maken van een nieuw sporenplan en 
moeten aangemerkt worden als financieel risico als er in het verdere verloop van de inspraak en 
besluitvorming in het sporenplan wijzigingen aangebracht moeten worden. 
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Camera toezicht 
Het Stationsgebied valt binnen het veiligheidsrisicogebied. Sinds 2002 staan hier gemeentelijke camera’s. In 
de periode 2008-2009 is het cameratoezicht rond Den Haag HS dankzij een subsidie van de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) op een hoger niveau gebracht (zo is het mogelijk geworden om 
beelden uit te wisselen met gebiedspartners).  
In overleg met de Bestuursdienst (OOV) is het voorontwerp getoetst aan het bestaande cameratoezicht 
(dekkingsgraad van het gebied). Hieruit bleek dat het huidige cameraplan moet worden aangepast en 
uitgebreid om de gewenste dekking van het stationsgebied te kunnen waarborgen. Daarnaast dienen er 
gedurende de werkzaamheden tijdelijk maatregelen genomen te worden. 
Ten gevolge van de herinrichting van het maaiveld en de lange, brede overkappingen van de tramperrons, 
moet het huidige cameraplan aangepast worden zodat het dekkingsgebied ongewijzigd blijft. De hieraan 
verbonden kosten zijn berekend en opgenomen in de toelichting, Kosten en financiering VO. 
 
Taxistandplaats 
Er zijn redenen (budget en beheersmatig) om het aanleggen van de taxistandplaats al in 2012 te realiseren. 
Met DSB wordt overlegd hoe de standplaats aangelegd kan worden zonder dat er bij de definitieve 
herinrichting grote extra kosten optreden. Het moeten verplaatsen van de pollers is de grootste kostenpost.  
 
Uitvoeringsafstemming Vastgoed ontwikkelingen 
DSO heeft een Afstemmingsoverleg met de vastgoedontwikkelaars in het Stationsgebied. In dit overleg 
worden de planningen en uitvoeringsaspecten van de ver- en nieuwbouwplannen met elkaar besproken en 
zoveel als mogelijk afgestemd.  
M.b.t. de herinrichting van het brede deel van de Stationsweg moet in een zo vroeg mogelijk stadium 
aangesloten worden bij de oplevering van de Stationsweg 2e fase (Stationsweg 140-166), dan wel wordt 
voorafgaand aan de herinrichting terrasruimte (horeca) op de (toekomstige) Rode Loper zoveel mogelijk 
gefaciliteerd door het opheffen van de parkeerstrook aan de noord-oost zijde.  
 
Verdere procedure 
 
• Na vrijgave voor inspraak wordt het voorontwerp met plantoelichting gedurende zes weken voor 

belanghebbenden ter inzage gelegd. In die periode wordt een inloopbijeenkomst voor belangstellenden 
en bewoners georganiseerd.  

• De verschillende belangenverenigingen (taxibranche, fietsersbond, Rover en Voorall) worden 
uitgenodigd voor een toelichting op het Voorontwerp.  

• Na verwerking van de reacties wordt het Voorontwerp via het college van B&W als raadsvoorstel aan de 
gemeenteraad aangeboden. 

• Na vaststelling van het Voorontwerp in de gemeenteraad wordt het ontwerp overgedragen aan de Dienst 
Stadsbeheer/OG. Vanwege vastgoedontwikkelingen in en rond het stationsgebied, zal de uitvoering van 
het plan afgestemd worden met DSO/PmDH. 

 
Planning op hoofdlijnen 
 
Activiteit Gereed 
Inspraak en verwerken inspraak 2012: juni 
Vaststellen Voorontwerp B&W en Raad 2012: september/oktober  
Definitief ontwerp 
Tramsporen infrastructuur 2012: december 
Openbare ruimte en Tophalte 2012: december 
Realisatie vanaf 2014: oktober 
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Planning NRR 
De planning gaat uit van realisatie in 2014 omdat per september 2014 het nieuwe trammaterieel inzetbaar is 
op de lijnen 11, 15/17 en 9. Al deze lijnen gaan over het Stationsplein HS, dit plein dient dus in 2014 
aangepast te zijn aan het nieuwe trammaterieel. 
In de oorspronkelijke planning was het Stationsplein in het 3e kwartaal 2014 gereed. In de verdere 
uitwerkingen van VO tot DO van de Bosbrug en de Spuibrug blijkt dat de landhoofden, waar de brugdekken 
op steunen, van beide bruggen aan vervanging toe zijn. Dit leidt tot een half jaar extra realisatietijd per brug. 
In totaal schuift de planning een jaar op en zou gestart kunnen worden met de herinrichting Stationsplein in 
1e kwartaal 2015. 
Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de planning van de NRR-werkzaamheden, in 
relatie met andere werken, zoals de VAB-Veenkade, Neherkade en Goeverneurlaan, zo efficiënt mogelijkop 
elkaar af te stemmen en wat daarvan de consequenties zijn.  
 
Eén scenario kan zijn het knippen van de werkzaamheden op het Stationsplein/brede deel Stationsweg in 
twee delen, nl. herinrichting van het brede deel Stationsweg enerzijds (als eerste, met noodhaltes op 
Stationsplein om het rijden met nieuwe voertuigen per 2014 te faciliteren) en het sporencomplex met 
tophalte op het Stationsplein anderzijds (later). 
In mei/juni 2012 zal over een ambtelijk gedragen planning een bestuurlijk besluit genomen kunnen worden. 
Voor die tijd zullen de uitgangspunten met betrokken bestuurders worden besproken. 
 


