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Onderwerp 
Afdoening motie: ‘Herkenbare Haagse Trams’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van Topeisen vervanging GTL8 trams HTM (RIS300911) op 20 
december 2018 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie Herkenbare Haagse Trams 
(RIS301461) aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 
 
De motie luidt: 
 
Constaterende, dat: 

• er momenteel drie verschillende kleurstellingen zijn waarin HTM-trams rondrijden, te 
weten rood-beige, wit-blauw en donkergrijs-rood; 

• er bij zowel de HTM als de Metropoolregio de behoefte bestaat om het openbaar vervoer in 
onze regio tot één kleurstelling terug te brengen en dat de HTM daarin pleit voor de 
kenmerkende rood-witte HTM-kleurstelling1 en de Metropoolregio voor de grijs-rode R-
Netkleurstelling; 

 
Overwegende dat:  

• het om redenen van herkenbaarheid en esthetiek van belang is dat de trams in de Haagse 
regio een eigen herkenbare kleur hebben en dat de grijs-rode, in verschillende delen van de 
Randstad zichtbare, R-Net-kleuren een vreemde eend in de Haagse bijt vormen; 

• uit een poll van Omroep West blijkt dat 64 procent van de respondenten een wit-rode of 
beigerode kleurstelling wil en slechts 21 procent de door de Metropoolregio voorgestelde 
kleurstelling ziet zitten; 

• ook de HTM zelf een voorkeur heeft voor de Haagse kleurstelling wit-rood; 
• het feit dat de HTM ook buiten Den Haag rijdt geen argument is om te kiezen voor de 

grijsrode R-Net-kleurstelling en niet de HTM-kleuren te voeren; 
 
Verzoekt het college:  

• zich in te spannen voor een uniforme kleurstelling van de HTM-trams in de Haagse regio en 
daarbij te kiezen voor een kleurstelling die bij onze HTM past; 

• de nieuw aan te schaffen trams van deze kleurstelling te voorzien, 
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Het college heeft in samenspraak met de HTM de bestuurscommissie van MRDH verzocht om voor de 
trams van HTM een uniforme kleurstelling voor te schrijven en in de eisen op te nemen dat de nieuwe 
trams in deze kleurstelling worden uitgevoerd. 
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris a.i., de locoburgemeester, 
 
Ilma Merx Boudewijn Revis 
 
 


