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Openbaar 

De heer G.J. Hendriks 

Intentieovereenkomst stationsgebied Naarden-Bussum 

 

 

1. Kennisnemen van 

Het sluiten van een intentieovereenkomst tussen de gemeente, ProRail en NS Station over het 

stationsgebied Naarden-Bussum. 

 

2. Inleiding 

Deze zomer wordt het spoor rondom het station Naarden-Bussum aangepast. Er worden sporen 

verwijderd en de overwegen worden aangepakt. Ook het station Naarden-Bussum zelf ondergaat een 

metamorfose. Perron 3 verliest zijn huidige functie en krijgt een nieuwe invulling. Perron 1 en perron 2 

worden verlengd. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot een herinrichting van de westzijde van het 

station, het gebied tussen de Slochterenlaan/Parallelweg en voormalig perron 3. Met het vervallen van 

de sporen bij perron 3 ontstaat tevens een nieuwe opgang naar het station vanaf de westzijde.  

De afgelopen maanden is samen met omwonenden en andere belanghebbenden gewerkt aan een 

schetsontwerp voor de herinrichting van de westzijde van het station. Dit heeft een schetsplan met 

breed draagvlak opgeleverd (bijlage). NS Stations, ProRail en de gemeente hebben de gemaakte 

afspraken en het vervolgproces vastgelegd in een intentieovereenkomst. 

 

3. Kernboodschap 

Partijen hebben afspraken gemaakt over het vervolgproces, hun rolverdeling, planning en kosten. 

Partijen willen voor het eind van het jaar een definitief plan opleveren en een realisatieovereenkomst 

ondertekenen. 

 

4. Consequenties 

De kosten die met de uitvoering  van de voorbereidende werkzaamheden zijn gemoeid, worden gedekt 

uit het daarvoor door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet. 

 

5. Communicatie en participatie 

De omwonenden/belanghebbenden worden geïnformeerd over de uitwerking van het schetsplan en in 

de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt plaats na 

uitwerking van het plan en de participatie. 

De inhoud van de intentieovereenkomst is niet openbaar. Raadsleden kunnen bij de griffie een verzoek 

doen om de overeenkomst in te zien. 

 

6. Vervolg 

Na de uitwerking van de plannen volgt de besluitvorming door de gemeenteraad. Vervolgens wordt er 

een Realisatieovereenkomst gesloten tussen NS Stations, ProRail en de gemeente.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
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D.J. van Huizen 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 

Burgemeester 

 

Bijlage: 

Schetsplan 


