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Beantwoording vragen over de nachtmetro

Geachte dames, heren,

Het lid van de gemeenteraad, de heer Van Sliedregt (D66), heefi op 9 september 201 6 vragen gesteld over de
nachtmetro.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen in Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp heeft de
metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) aangekondigd in het najaar onderzoek te doen naar
de mogelijkheden van een nachtdienstregeling voor de metro. Navraag van de fractie van D66 heeft
opgeleverd dat dit onderzoek betrekking zou hebben op alle metroljnen, waarbij het ons echter niet
duidelijk is, of het in dit geval zou gaan om het gehele traject van de te onderzoeken lijnen.
Anderzijds komen wij in artikelen in de pers ook berichten tegen dat het alleen zou gaan om een
onderzoek naar metroljn E (de Randstadrail).
D66 vindt het belangrijk dat Schiedam ook ‘s nachts goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en
vindt daarom dat een nachtmetro ook onze stad zou moeten aandoen.

1.
Betreft het onderzoek naar een nachtdienstregeling van de metro ook de lijnen A, B en
Antwoord:
Ja

2.
Wordt in dit geval ook nadrukkelijk Schiedam als halteplaats meegenomen in dit onderzoek?
Antwoord:
Ja

3 . Hoe denkt het college over de voordelen die de fractie van D66 ziet in het opnemen van Schiedam als
halteplaats voor een nachtmetro, met name waar het gaat om het bedienen van uitgaanspubliek en de
aantrekkelijkheid van Schiedam als vestigingsplaats voor studenten, die na het uitgaan in Rotterdam op deze
wijze weer eenvoudig kunnen thuiskomen in onze stad?
Antwoord:
Het college ziet ook de voordelen die de fractie van D66 ziet, maar ziet evenzeer de voordelen van bezoek
aan Schiedam, tot in de kleine uurtjes.

4. Is het college bereid zich bij de MRDH sterk te maken voor het opnemen van Schiedam als halteplaats van
een eventuele nachtmetro en wanneer en op welke wijze wil het college dit doen?



Antwoord:
Ja, het college wil zich inzetten voor Schiedam als halteplaats in een nachtmetro Het college zal daarvoor
gebruik maken van de gebruikelijke overleggen met de MRDH en zo nodig ook hij andere betrokken
instanties in regionaal verband.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,

C.H.J. Lamersdrs. K.D. Handstede


