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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Door de ontwikkeling van een groot
aantal woningbouwlocaties en de voorgenomen overheidsplannen op het gebied van de
ruimtelijke ordening zal de bestaande
voorziening voor het openbaar vervoer in de
driehoek Rotterdam, Den Haag en
Zoetermeer ontoereikend zijn om het gebied
op een goede manier te ontsluiten.
Oplossing Er wordt een hoogwaardige
lightrail-ov-verbinding tussen Rotterdam,
Den Haag en Zoetermeer met een fysieke
koppeling aan de bestaande stedelijke
railnetten gerealiseerd. Tussen Zoetermeer en
Rotterdam (Rodenrijs) wordt een hoogwaardige busverbinding aangelegd. In augustus
2010 is de aansluiting op Rotterdam Centraal
in gebruik genomen.
Planning
Start realisatie: 2002
Oplevering:
2006: Randstadrail op bestaande Hofpleinlijn
en Zoetermeerlijn, inclusief koppeling Haagse
tramnet.
2010: doorrijden Rotterdam Centraal in
boortunnel.
2011: doorkoppeling aan Rotterdamse
metronet.
2012: aanleg hoogwaardige busverbinding
tussen Zoetermeer en Rodenrijs (ZORO).
2013: aanlanding metro op Den Haag CS.

Financiën Taakstellend budget: € 890 mln
(rijksbijdrage; incl. voorbereidingskosten en
aanlanding Haags Startstation Erasmuslijn).
Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: in het
kader van het Bereikbaarheidsoffensief
Randstad zijn er extra middelen gereserveerd.
Convenanten:
1. 	Procesovereenkomst tussen voormalig
VenW en SRR/ Haaglanden.
2. 	Op 6 december 2001 is de bestuursovereenkomst Randstadrail getekend.
3. 	Op 11 december 2002 zijn de beschikkingen afgegeven aan SRR en Haaglanden en
is een beheersovereenkomst getekend.
4. 	Op 30 mei 2006 is door alle partijen een
nadere overeenkomst Randstadrail
getekend. Hierin is onder andere een
ondergrondse aanlanding van Randstadrail
op Den Haag CS opgenomen, waarvoor de
minister van IenM een subsidie op € 38 mln
vastgesteld heeft.
5. In 2010 is de Allonge bij de nadere
overeenkomst Randstadrail gesloten,
waarin voor de aanlanding van de
Erasmuslijn op Den Haag CS is gekozen
voor de +2 oplossing.
Uitvoering De stadsregio Rotterdam,
stadsgewest Haaglanden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.

2007: door de voortvarende uitvoering is
Randstadrail in 2006 op de Zoetermeerlijn
en Hofpleinlijn in dienst genomen. Er is op
30 mei 2006 door alle partijen een nadere
overeenkomst Randstadrail getekend,
inzake de aanlanding van Randstadrail op
Den Haag CS.
2008: na een ernstige aanrijding in
november 2006 is Randstadrail tijdelijk
buiten dienst gesteld; na uitgebreide testen
is Randstadrail in mei 2007 weer gaan
rijden.
2009: aansluiting op Rotterdam Centraal via
de boortunnel is vertraagd door samenhang
met sleutelproject Rotterdam Centraal. Den
Haag onderzoekt de mogelijkheden van een
andere (bovengrondse) aanlanding op Den
Haag CS, omdat de ondergrondse oplossing
technisch en financieel niet haalbaar is
gebleken.
2010: aanleg ZORO busbaan is vertraagd
vanwege aankoop van gronden. Voor de
aanlanding van Randstadrail op Den Haag
Centraal is gekozen voor een aanlanding op
+2 niveau boven het busstation. Planning
van de uitvoering wordt in overleg met
ProRail uitgewerkt.
2011: aansluiting op Rotterdam Centraal
gerealiseerd in 2010, doorkoppeling op
metronet in 2011.
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