
 

 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  

 

Schriftelijke vragen cf. art. 30 van het Reglement van Orde 

Betreft: Tramverbinding Hoek van Holland – Den Haag 

Rotterdam, 11 mei 2017 

 

 

Geacht college, 

 

Samen met Den Haag en 21 andere gemeenten vormen wij de Metropoolregio. Bereikbaarheid is een 

belangrijke pijler binnen deze regio. Hier is echter nog een flinke slag in te winnen. Daarom zijn 

ontevreden reizigers uit Hoek van Holland, ‘s-Gravenzande, Monster en Den Haag, die wensen dat er 

een tramlijn komt tussen de stations Hoek van Holland en Den Haag, een petitie begonnen. Deze 

petitie is inmiddels 860 keer getekend. Als het aan deze initiatiefnemers ligt komt er een nieuwe, 26 

kilometer lange lijn die van het Hoekse strand naar station Den Haag Centraal loopt. De tram zou 

onder meer de dorpscentra van Hoek van Holland, 's-Gravenzande en Monster moeten aandoen en 

via Kijkduin en de Sportlaan uiteindelijk naar het Haagse stadscentrum rijden. 

 

Dit is een interessante optie die wel eens een goede bijdrage kan leveren aan ontsluiting, 

bereikbaarheid en investering in duurzaamheid. Een betere bereikbaarheid van Hoek van Holland is 

belangrijk. Het gebied heeft veel meer potentie en de ondernemers en Rotterdammers in de Hoek 

verdienen het om dat ten volle te benutten. Dat is goed voor Rotterdam en goed voor de regio. 

Goede ontsluiting is hierbij essentieel. Een aantal partijen uit Den Haag pleiten bij het Haagse 

stadsbestuur om in overleg met de gemeente Rotterdam de mogelijkheden van het realiseren van 

een tramlijn tussen De Hoek en Den Haag serieus te gaan onderzoeken. Wij kunnen ons hierin vinden 

en hebben dan ook de volgende vragen: 

 

Vraag 1: 

Bent u op de hoogte van deze wens van een aantal bewoners uit Hoek van Holland en het Westland 

om beter bereikbaar te zijn vanuit Rotterdam en Den Haag? 

 

Vraag 2: 

Bent u bereid om u binnen de Metropoolregio hard te maken voor een onderzoek naar de 

haalbaarheid en de maatschappelijke kosten en baten van dit project? Zo nee, waarom niet? 

 

Met vriendelijke groet,  



 

 

 

 

 

 

Barbara Kathmann  Co Engberts 

PvdA     PvdA    

    

 

 


