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Geachte commissieleden,
In juli van dit jaar heb ik u geïnformeerd over de Hoekse Lijn (22bo004752 /22bb5032
). Ik heb toen aangegeven dat het de verwachting was dat Metro aan Zee niet met
passagiers kon rijden voor de maand oktober 2022. Helaas blijkt dit ook het geval,
ongeacht de inspanning in de afgelopen periode.
Ik heb kort na het zomerreces moeten constateren dat er onvoldoende vorderingen waren
gemaakt. Na overleg met de betrokken partijen heb ik, samen met de RET, capaciteit
bijgeschakeld met het aanstellen van een procesbegeleider. Op bestuurlijk niveau
bespreek ik sindsdien wekelijks de voortgang. In de afgelopen periode is verder gewerkt
aan het oplossen van de restpunten die uit de diverse testen naar boven zijn gekomen.
Inmiddels is er wel voortgang geboekt. De RET heeft de ILT (Inspectie Leefomgeving en
Transport) op 31 oktober jl. gevraagd het informatiedossier te beoordelen en een
verklaring over veiligheid af te geven. Op korte termijn wordt hier een reactie op verwacht.
De RET kan vervolgens de indienststellingsvergunning aanvragen bij de MRDH. Na
ontvangst van de indienststellingsvergunning start de RET met het zogenaamde
proefbedrijf, waarbij de volledige dienstregeling zonder passagiers wordt gereden.
Op dit moment wordt alles op alles gezet om zo snel mogelijk te starten met de
dienstregeling. Ik verwacht u voor het kerstreces te kunnen informeren over de datum
waarop de metro aan zee met passagiers gaat rijden. Tot die tijd blijf ik het project met
verhoogde intensiteit aansturen.
Voor de strandbezoekers en ondernemers aan de Zeekant is het, ondanks dat het
zomerseizoen al weer geruime tijd achter ons ligt, vervelend dat de Metro aan Zee nog niet
rijdt. Ik heb hierover ook contact opgenomen met de voorzitter van de
Strandondernemersvereniging. Zij kijken uit naar de unieke metroverbinding waardoor
bezoekers op het strand van Hoek van Holland kunnen uitstappen.
Totdat de Metro aan Zee met passagiers rijdt, kunnen bezoekers van het Hoekse strand
gebruik blijven maken van bus 611 die in vier minuten van het tijdelijke busstation Hoek
van Holland Haven richting strand rijdt.
Openstaande toezegging
Op 20 januari jl. heeft raadslid Verheij tijdens een commissievergadering een vraag
gesteld over de snelheid van de metro bij het uitrijden van de tunnel, waarop het college
schriftelijk zou terugkomen (22bb605).

Vanaf station Hoek van Holland Haven rijdt de metro met een snelheid van 80km per uur
richting de overweg Strandweg, nadert de tunnel en passeert bij het uitrijden van de
tunnel overweg Strandboulevard. De metro rijdt dan via de gesloten bak en het spoor op
pootjes (blokkenspoor), station Hoek van Holland Strand binnen. Hiermee doe ik deze
toezegging (22bb605) gestand.
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