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1.1 Aanleiding

Gooise Meren is een aantrekkelijke gemeente, met 
ruimte voor fijn wonen, werken en natuur. Mobiliteit 
verbindt mensen en activiteiten. Daarvoor is een goede 
bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en met 
de auto nodig én een helder parkeerbeleid. Voor een 
goed leefklimaat is een veilige, leefbare en gezonde 
omgeving nodig. Dit alles maakt Gooise Meren een 
aantrekkelijke plek om te wonen en werken.

Gooise Meren is een jonge gemeente, die ontstaan is 
door de fusie van een aantal kernen en een aantrekkelijk 
buitengebied. De kernen Bussum en Naarden, met ook 
Naarden-Vesting, zijn meer aan elkaar gegroeid, terwijl 
Muiden en Muiderberg echt los hiervan liggen. De 
afgelopen jaren is er beleid gemaakt om de mobiliteit in 
de gemeente te verbeteren. 

Dit document vervangt het Verkeersstructuurplan 
Naarden uit 2011, het Ontwerp Verkeersvisie Muiden uit 
2011 en het Ontwerp Gemeentelijk Verkeer Bussum uit 

2005. Hieronder staan voorbeelden uit die plannen.
Mobiliteit is zowel lokaal, regionaal, als landelijk 
belangrijk. Hiervoor moet eerst naar de basis gekeken 
worden: wat is de situatie nu? Daarvoor is het nodig 
om het bestaande beleid van alle kernen bij elkaar te 
voegen. Dat is te zien in Afbeelding 1.4. Daarin is het 
netwerk van autowegen, fietspaden, en het OV te zien. 
Vanuit deze positie kijken we verder naar 2030 en 2040. 

Dit Mobiliteitsplan bestaat uit een visie op mobiliteit, 
inclusief parkeren en een uitvoeringsprogramma. Om 
de doelen te halen wordt in het uitvoeringsprogramma 
aangegeven welke acties nodig zijn. 

Randvoorwaarden Mobiliteitsplan
Bij het opstellen van het plan heeft de raad op 3 juli 
2019 de volgende uitgangspunten meegegeven:
• Veiligheid
• Leefbaarheid (ook geluid, geur en luchtkwaliteit)
• Innovatie en duurzaamheid
• Bereikbaarheid / doorstroming
• Toegankelijkheid, sociaal en gezond

• Maatwerk in parkeren
• Samenwerking

Het college van B&W heeft aangegeven zowel 
doorstroming, verkeersveiligheid als leefbaarheid terug 
te willen zien in het Mobiliteitsplan. Daarbij is verwoord:  
“Het Mobiliteitsplan beoogt een nieuwe beleidslijn uit 
te zetten voor de wegenstructuur, de verkeersveiligheid 
en de verschillende vervoerswijzen voor de komende 
jaren. De insteek is om hierbij duurzame mobiliteit en 
leefbaarheid voorrang te geven.
Voor verkeer en vervoer stellen wij beleid en heldere 
kaders op. Dat doen wij door in 2019 een Mobiliteitsplan 
op te stellen. In dat plan worden knelpunten benoemd, 
nieuwe ontwikkelingen besproken, hoofdwegenstructu-
ren vastgesteld en wordt de basis gelegd om gebieden 
verkeersluw te maken. Wij willen middels een Actieplan 
Fiets het gebruik van de fiets bevorderen. Hierbij zetten 
wij ons in om bekende knelpunten op te lossen. In het 
plan worden ook ambities voor ’duurzame mobiliteit’ 
neergelegd (deelfietsen, deelauto’s).
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4.3 Beleid bereikbaarheid

Huidige situatie en vigerend beleid

Wegcategorisering

In de gemeente Naarden ligt de stroomweg A1. Er zijn meerdere gebiedsontsluitingswegen, waaronder

de Rijksweg, Amersfoortsestraatweg, Huizerstraatweg, Amsterdamsestraatweg, Meerstraat, Lambertus

Hortensiuslaan, Cort van der Lindenlaan, Godelindenweg en de Brediusweg/Bollelaan. De overige wegen

zijn erftoegangswegen. De wegcategorisering van gemeente Naarden is weergegeven in figuur 4.2. Deze

categorisering is in het VSP 2002 vastgesteld. Aandachtspunt zijn de Alexanderlaan-Thierensweg en de

Koningin Wilhelminalaan ten noorden van de Rijksweg. Deze wegen zijn in het VSP 2002 als

erftoegangsweg aangewezen, maar aanpassing van de vormgeving van deze wegen heeft nog niet

plaatsgevonden. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van verkeersintensiteiten.

Figuur 4.2: Wegcategorisering gewenste situatie (voor verkeersintensiteiten: zie bijlage 4)

Doorgaande routes

Vanuit de regio zijn afspraken gemaakt over doorgaande routes in de gemeente. De route via de

Rijksweg-Godelindeweg-Amersfoortsestraatweg is een hoofdroute voor doorgaand verkeer. Deze route

heeft een regionale functie, moet goed aangeduid en qua doorstroming betrouwbaar zijn. Daarnaast is

de route via de Cort van der Lindenlaan als doorgaande route gewenst. Uiteraard gelden hierbij

vanwege de woonomgeving beperkingen die overlast moeten voorkomen. Zo zijn er ter voorkoming van

hinder in de Cort van der Lindenlaan drempels aangelegd.

Uitrukroutes

De huidige uitrukroutes van de brandweer zijn weergegeven in figuur 4.3. De ambulance maakt ook

gebruik van deze routes.

Overig

Naast bovengenoemd beleid is het volgende vigerende beleid nog relevant: 1. Bereikbaarheid bij

locatiekeuze en -ontwikkeling is een belangrijk thema; 2. Stellen van kwaliteitseisen aan de

doorstroming voor de toekomst; en 3. Neem maatregelen ter beperking van sluipverkeer.

Categorisering:

Stroomwegen

Gebiedsontsluitingswegen




























































  








 
























Afbeelding 1.1 en 1.2: gewenste verkeerstructuur Bussum en Naarden uit vorige Verkeersbeleidsplannen Afbeelding 1.3: gewenste verkeerstructuur van Muiden uit het 
vorige Verkeersbeleidsplan
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Hoofdwegenstructuur
Snelweg

Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom

Gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom

Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom

Fietsverkeer
Metropolitane fietsroute

Landelijk fietsnetwerk

Openbaar vervoer
Buslijnennet Conexxion

Afbeelding 1.4: Huidige verkeerscategorieën 
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M e e p r a t e n

1.2 Een gezamenlijke aanpak

We willen een Mobiliteitsplan maken waarin 
de onderwerpen verkeersveiligheid, parkeren, 
doorstroming, bereikbaarheid en duurzaamheid 
samenkomen. Een plan waarmee we de knelpunten van 
vandaag oplossen én de komende jaren vooruit kunnen. 
En dat plan maken we graag samen met inwoners, 
ondernemers en onze samenwerkingspartners. 

Om tot een plan te komen dat past bij de ambities 
van de gemeente en dat aansluit bij de behoefte en 
wensen van de bewoners, ondernemers, bezoekers en 
andere belanghebbenden is een aanpak nodig die past 
bij waar Gooise Meren voor staat, binnen de gestelde 
uitgangspunten.
 
Daarbij kunnen de volgende vragen gesteld worden, 
waar in dit plan een antwoord op gegeven wordt: 
• Wat verstaan we in Gooise Meren onder mobiliteit?
• Wat is de toekomstvisie van bewoners op mobiliteit?
• Wat zijn de huidige problemen of toekomstige issues 

die in de mobiliteitsvisie een plaats verdienen?  
• Wat is een aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving 

nu en in de toekomst? 
• Op welke manier kunnen bewoners hun gedrag 

veranderen die impact heeft op mobiliteit? 
• Welke mondiale of technologische veranderingen 

hebben een effect op mobiliteit? 

Participatie is er op gericht om de huidige knelpunten 
of issues een plaats te geven. Daarnaast willen we 
ruimte bieden voor belangen met betrekking tot 
mobiliteit in de toekomst. Dit is zowel vanuit sectoren 
als levensloop beschouwd. Omdat iedere levensloopfase 
een andere kijk op de uitgangspunten kan geven. Dit 
geven we een plaats zodat de mobiliteitsvisie een brede 
doorsnede van bewoners betrekt. Daarmee kunnen we 
een zo breed mogelijk gedragen plan realiseren. 

Doelgroepen
Met de keuze van doelgroepen willen we een goede 
doorsnede van de samenleving bereiken. We betrekken 
vertegenwoordigers van sectoren en inwoners bij de 
onderwerpen en vragen die voor de mobiliteits- en 
parkeervisie van belang zijn. We delen deze doelgroepen 
zo in dat we ruimte kunnen geven aan aspecten die 
voor deze doelgroepen van belang zijn. Het is belangrijk 
om naar sectoren  te kijken om helder te krijgen welke 
belangen een rol spelen voor de maatschappelijke rol 
die een sector heeft. 

We hebben categorieën gemaakt van de levensloop van 
burgers en hun mobiliteitsdeelname. Deze zijn als volgt 
ingedeeld: 
• Jonge zelfstandige verkeersdeelnemers 12 tot 18 jr
• Gezinnen met jonge en/of schoolgaande kinderen   

t/m 12 jr
• Zelfstandige verkeersdeelnemers 18 – 67 jr
• Ouderen > 67 jr
• Mensen met een beperking

Naast deze doelgroepen zijn diverse belangorganisaties 
om input en reactie gevraagd. Dit zijn onder andere 
de hulpdiensten (brandweer en politie), Ondernemers,  
Openbaar Vervoerbedrijven (NS, ProRail wijkraden 
van Naarden, Muiden en Muiderberg, wijk en 
buurtplatforms, Veilig Verkeer Nederland, Vervoerregio 
Amsterdam, e.d. In het bijlage document staat een 
volledige lijst van betrokken organisaties en personen. 

Voor het Mobiliteitsplan is uitgebreid samengewerkt 
met bovengenoemde organisaties. In de bijlage C 
staat een volledige lijst van betrokken organisaties en 
personen (bijlage C volgt later).

Afbeelding 1.5: schematische weergave van het proces 
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1.3 De participatie

Op hoofdlijnen zag het proces zag er als volgt uit: 

Fase 1:
Na het vaststellen van de uitgangspunten en het 
participatieplan is de analysefase begonnen waarin 
naast het in beeld brengen van ontwikkelingen (lokaal, 
regionaal, landelijk en mogelijk internationaal) ook een 
analyse van het beleid is gedaan. Dit komt terug in 
hoofdstuk 2. 
Het participatieproces is begonnen met een commu-
nicatiecampagne via krant, social media en de website 
van de gemeente. Op die manier hebben we veel 
reacties op de online enquête kunnen krijgen waarin 
alle doelgroepen goed vertegenwoordigd zijn. In het 
najaar van 2019 is deze enquête gehouden. Hier hebben 
2992 respondenten aan deelgenomen. 

Fase 2:
Op 25 november 2019 is er een inspiratieavond 
georganiseerd waar de belanghebbenden en bewoners 
aanwezig zijn geweest. Deze avond stond met name in 
het teken van inspireren: wat komt er in de toekomst op 
ons af op het gebied van mobiliteit?

Fase 3:
In februari en maart 2020 zijn de resultaten van de 
enquête en bouwstenen voor het Mobiliteitsplan in 
Muiden, Muiderberg, Bussum en Naarden aan inwoners 
en belanghebbenden gepresenteerd.

Fase 4:
Meer info volgt.

1.4 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk worden de raakvlakken met 
beleid, ontwikkelingen en trends opgezocht. Dit leidt tot 
een visie. Vanuit deze visie wordt per thema uitgewerkt 
wat het vertrekpunt is (vanuit Hoofdstuk 1 en 2) en 
welke acties er plaats moeten of kunnen vinden. 

De visie op mobiliteit is in vijf thema’s uitgewerkt:
• Veiligheid en leefbaarheid
• Innovaties en duurzame mobiliteit
• Bereikbaarheid en doorstroming
• Toegankelijkheid, sociaal en gezond 
• Maatwerk in parkeren 

Deze thema’s sluiten aan bij de uitgangspunten zoals 
meegegeven door de raad. Per thema wordt eerst 
‘het vertrekpunt’ verwoord. Daarna wordt de visie 
beschreven onder het kopje ‘wat willen we bereiken’. 
Per thema wordt de visie duidelijker gemaakt met de 
maatregelen die staan onder het kopje ‘wat gaan we 
daar voor doen’. Voor het realiseren van elk beleidsdoel 
worden maatregelen genoemd. De maatregelen hebben 
elk een uniek nummer zodat ze ook gemakkelijk in het 
Uitvoeringsprogramma zijn terug te vinden.

Het plan sluit af met hoe we verder gaan. Dit is 
de basis voor een Uitvoeringsprogramma. Naast 
het Uitvoeringsprogramma is er een algemeen 
bijlagedocument waarin de achtergrond stukken 
staan verwoord zoals ten aanzien van het landelijke en 
regionale Verkeer en Vervoerbeleid, de beleidsstukken 
van de gemeente Gooise Meren die raakvlakken hebben 
met het Mobiliteitsplan, de resultaten van de enquête 
en inspiratieavond, de zaken die zijn opgehaald bij 
stakeholders en van bewoners en belanghebbenden 
tijden de avonden in de kernen.
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Visie op mobiliteit 
en parkeren

2
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2.1 Ontwikkelingen in beleid

Het Mobiliteitsplan staat niet op zichzelf Het is 
in lijn met het landelijke en regionale verkeer- en 
vervoerbeleid. Daarnaast zijn de gemeentelijke 
beleidsplannen van de beleidsterreinen van ruimtelijke 
ordening, wonen, economie, etc. ook belangrijk.  
Voor de omgevingsvisie die opgesteld wordt, is het 
Mobiliteitsplan ook een belangrijke pijler.
 
Vanuit het verkeer en vervoer zijn een aantal pijlers 
voor het Mobiliteitsplan. In 2019 is de parkeerregeling 
beoordeeld wat richting geeft voor de parkeervisie. 
Voor de fiets zijn er regionaal afspraken gemaakt om 
snelfietsroutes aan te leggen en voor het openbaar 
vervoer wordt een nieuwe concessie in 2020 verwacht 
met een nieuw vervoerplan in 2021. 

2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen

Mobiliteit is in dienst van alle economische en 
maatschappelijke functies. Een goede bereikbaarheid 
is belangrijk voor het functioneren van winkelcentra, 
scholen, woonbuurten etc. De mobiliteit verandert 
omdat doelgroepen een andere mobiliteitsvraag 
hebben. 
De groei en verandering van de bevolking leidt ook tot 
een grotere vraag naar mobiliteit. Binnen Gooise Meren 
zijn diverse gebiedsontwikkelingen zoals de Krijgsman, 
Crailo, de BORgronden en Bredius. Ook buiten Gooise 
Meren zijn grote nieuwbouwlocaties zoals nabij het 
Hilversumse Mediapark, Bloemendalerpolder in Weesp 
en IJburg 2e fase. Al deze ontwikkelingen leiden tot 
meer verkeersbewegingen in en rondom Gooise Meren.

Afbeelding 2.1: deelgebieden omgevingsvisie

Afbeelding 2.2: de ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom Gooise Meren (Afbeelding volgt)
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Afbeelding 2.3: de demografische gegevens van Gooise Meren

2.3 Een veranderende samenleving (trends)

De demografische gegevens van Gooise Meren zijn in 
lijn met de landelijke cijfers. Voor Gooise Meren staan de 
gegevens hieronder in afbeelding 2.3. De bevolking van 
Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing 
houdt in dat het aandeel ouderen in de totale 
bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 
65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: 
van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. 
Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale 
bevolking toe van 6% naar 18%. Daarnaast is sprake 
van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de 
groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 
1 januari 2018 waren er ruim 779.000 mensen van 80 
jaar en ouder, wat neerkomt op 4,5% van de bevolking. 
Van de 65-plussers was 24% ouder dan 80 jaar. Deze 
vergrijzing heeft consequenties op de mobiliteit en 
samenleving. De groep kwetsbare deelnemers in het 
verkeer stijgt namelijk en tegelijkertijd is dit ook de 
groep die risico loopt te vereenzamen om dat men zich 
minder goed kan verplaatsen. 

De (auto)mobiliteit heeft ook een keerzijde: het neemt 
veel ruimte in en draagt niet bij aan een schone en 
veilige leefomgeving. Er komt landelijk maar ook 
gemeentelijk een grens aan de groei van het autobezit 
en –gebruik. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen 
die een positieve rol kunnen spelen in de toekomstige 
ontwikkelingen voor verkeer en vervoer. Zo zien we 
in steden het autobezit bij jongeren afnemen en het 
gebruik van deel- of huurfietsen toenemen. Het direct 
betalen voor gebruik van vervoermiddelen neemt 
daarmee. Aanbieders als Uber, Spotify en Netflix maken 
al langer gebruik van dit soort diensten. Dit is in lijn met 
de ontwikkelingen van Mobility as a Service: mobiliteit 
als een dienst (MaaS); een verandering in mobiliteit, 
waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van 
een vervoermiddel te kopen.

We gaan meer en meer gebruik maken van data 

in de vorm van Smart Mobility. Hierdoor kunnen 
weggebruikers beschikken over betere informatie 
over files, parkeren of wegwerkzaamheden. Smart 
Mobility helpt ook te verduurzamen: met slimme 
informatiesystemen moedigen we reizigers aan om 
voor schonere manieren van vervoer te kiezen. 

Door technologische ontwikkelingen kunnen we 
ook verduurzamen. Met de elektrische fiets worden 
grotere afstanden afgelegd, waardoor duurzaam 
woon-werkverkeer makkelijker gemaakt wordt. 
Elektrische auto’s, vrachtwagens en OV-bussen dragen 
ook bij aan een schonere lucht binnen de gemeente. 

Er zijn ook minder duurzame ontwikkelingen. Het 
winkelen op  internet brengt ons gemak maar ook 
ongemak. Er rijden daardoor veel busjes door de wijken 
om pakjes af te leveren. Dit is geen duurzame wijze van 
transport en leidt soms ook tot ongewenst of onveilig 
verkeersgedrag.

2.4 Een visie op mobiliteit en parkeren (2040)

Binnen Gooise Meren zijn de meeste bestemmingen 
goed te voet of per fiets bereikbaar. Voor verder weg 
gelegen locaties komen het openbaar vervoer of de 
auto aan de orde. 

Of je nu kiest om te lopen, te fietsen of de bus, de 
auto of de trein pakt, elke modaliteit heeft zijn eigen 
voor- en nadelen. Uit analyses van verplaatsingsgedrag 
blijkt dat de voorkeur van reizigers voor een bepaalde 
modaliteit in sterke mate samenhangt met de af te 
leggen afstand. In onderstaande afbeelding is dit 
gevisualiseerd.

Korter verplaatsingen zijn te voet goed te doen, 
bijvoorbeeld naar de winkel of bushalte in de buurt. 
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland zeker 30% van 
de mensen op 500 meter van dagelijkse voorzieningen 
woont en 75% op 1000 meter. Dat is voor de meeste 
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mensen een ideale afstand om lopend af te leggen. De 
gemeente houdt in het kader van de Wmo8 gelet op 
een beperktere mobiliteit een maximale loopafstand 
van 800 meter aan. Langere verplaatsingen te voet 
bestaan vooral uit recreatieve (rond)wandelingen.

Voor de fiets zijn bestemmingen tot 7,5 kilometer goed 
te bereiken. Met de opkomst van de elektrische fiets 
wordt deze afstand vergroot tot zo’n 15 kilometer. 
Binnen Gooise Meren zijn de meeste bestemming 
te voet of per (elektrische)fiets te bereiken. Doordat 
lopen, fietsen en het gebruik van het OV het meest 
duurzaam zijn en te goede komen aan de leefbaarheid 
en veiligheid kiest Gooise Meren Gooise Meren daarom 
om langzaam verkeer en openbaar vervoer voorrang 
te geven bij keuzes voor het inrichten van de openbare 
ruimte. Goede bereikbaarheid en veiligheid staan daar 
bij voorop.

Het vinden van een parkeerplek voor bewoners en 
bezoekers is belangrijk, maar de auto heeft niet 
vanzelfsprekend het eerste recht op een plek. Andere 
functies zijn minstens zo belangrijk: verblijven, 
spelen (kindvriendelijke speelplaatsen), ontmoeten, 
groen en fietsparkeren. Door hier bewust aandacht 
aan te besteden, sluiten we aan op wat bewoners 
vaak aangeven te willen. Zo maken we de gemeente 
aantrekkelijker, wat ook positief kan zijn voor de 
economie. Voor het parkeren wordt gekeken naar 
een betere en eerlijkere verdeling van de beschikbare 
ruimte, waarbij de leefbaarheid en verblijfskwaliteit 
boven parkeerruimte gaat. Voor de beschikbare 
parkeerruimte staan bewoners op één.

De hiervoor genoemde ontwikkelingen en visie 
vragen om een nieuwe kijk op mobiliteit. Vandaar dit 
nieuwe Mobiliteitsplan met een doorkijk naar 2040. 
Samengevat komen we tot een visie voor gemeente 
Gooise Meren als het gaat over mobiliteit. Zoals eerder 
benoemd is mobiliteit ook belangrijk voor andere 
beleidsvelden. Dat is terug te lezen in de volgende 

hoofdstukken waarin dieper op de visie wordt ingegaan.

voorkeursmodaliteit
korte afstanden

voorkeursmodaliteit
lange afstanden

Afbeelding 2.4: voorkeursmodaliteit bij korte tot lange afstanden
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Gooise Meren zet in op veilige en 
leefbare openbare ruimten. 

We volgen innovaties altijd en overal en 
waar mogelijk passen wij ze toe.

Het verbeteren van de leefbaarheid en 
bereikbaarheid en van Gooise Meren.

Alle inwoners van Gooise Meren kunnen 
zich goed, veilig en gezond verplaatsen. 

Een modern parkeerbeleid dat bijdraagt 
aan een aantrekkelijke leefomgeving. 
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Verkeersveiligheid en 
Leefbaarheid

3
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BLIQ op verkeersslachtoffers

In de tabel is het aantal door de politie geregistreerde verkeersongevallen in Gemeente Gooise Meren

opgenomen, inclusief het aantal gewonden en doden dat daarbij is gevallen.

Tijdsperiode Status Verkeersongevallen Gewonden Doden

2015 Definitief 377 61 1
2016 Definitief 427 53 0
2017 Definitief 329 36 2
2018 Afgesloten 295 42 1
2019 Afgesloten 311 28 0
Totaal 1.739 220 4

© 2020 VIA, Overzicht verkeersongevallen en -slachtoffers per tijdsperiode

Voor het monitoren van de verkeersveiligheid is het belangrijk het aantal ongevallen en slachtoffers per jaar onderling te vergelijken.

Het ongevallenbestand wordt echter in stappen vastgesteld waardoor de aantallen per status kunnen veranderen.

Er zijn 3 statussen te onderscheiden:

1. Voorlopig: mutaties vanuit de politie worden dagelijks verwerkt (laatste mutatiedatum: 9 april 2020, 15:37)

2. Afgesloten: mutaties vanuit de politie worden niet meer verwerkt

3. Definitief: de synthese met BRON is doorgevoerd, de cijfers veranderen niet meer

De eerste grafiek brengt het aantal verkeersslachtoffers per kwartaal in beeld, uitgesplitst naar doden en

gewonden. De lijn in de grafiek geeft het voortschrijdend gemiddelde aan van het aantal

verkeersslachtoffers van de meest recente 52 weken (‘het zwevende gemiddelde’).

3.1 Vertrekpunt

Verkeersveiligheid is een belangrijk voor een prettige 
en gezonde leefomgeving. Het gevolg van een 
verkeersongeval is voor de maatschappij erg hoog. De 
laatste jaren is er landelijk een lichte stijging in het 
aantal verkeersslachtoffers. Deze stijging heeft diverse 
oorzaken. Mensen zijn bijvoorbeeld sneller afgeleid in het 
verkeer door smartphonegebruik en het aantal ouderen 
op een elektrische fiets neemt toe. Verkeersveiligheid 
bestaat uit twee delen de subjectieve verkeersveiligheid, 
dus hoe veilig mensen denken dat ze zijn in het verkeer, 
en de objectieve verkeersveiligheid : de cijfers. In het 
najaar van 2019 is er een enquête gehouden waarbij 
naar de beleving van de verkeersveiligheid in Gooise 
Meren is gevraagd. Over het algemeen hebben de 
respondenten een 6,3 gegeven, zie afbeelding 3.1. 

In Gooise Meren werden tussen 2015 en 2018 minder 
verkeersongevallen geregistreerd: 377 in 2015 en 295 
in 2018. In 2019 is een lichte stijging te zien naar 311 
ongevallen. Uit de ongevalsregistraties van 2015 tot en 
met 2019 blijkt dat het aantal ernstige letselongevallen 
afneemt van 62 naar 28 per jaar. Het aandeel van fietser 
en bromfiets is daarin relatief hoog, zie afbeelding 3.1 
hieronder. Een groot deel van de verkeersslachtoffers 
valt in de leeftijdscategorie tussen de 12 en 24 jaar en 
de groep zwakke verkeersdeelnemers. Dit zijn vooral 
voetgangers en fietsers.

Voor de verkeersveiligheid is gekeken naar de locaties 
waar objectief gezien veel ongevallen gebeuren. Zie 
hiervoor afbeelding 3.3. Daarnaast zijn in de enquête 
onveilige locaties genoemd. In afbeelding 3.4 zijn de 
locaties die meest naar voren kwamen opgenomen. 

Afbeelding 3.1: de beoordeling van de verkeersveiligheid in het algemeen
Afbeelding 3.2: ongevalscijfers 2015 -2019 (uit de 
BlIQ-rapportage STAR)
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Wie zijn er betrokken?

De volgende grafieken geven de verdeling weer van het aantal verkeersslachtoffers voor de verschillende

leeftijden en vervoerswijzen. Onder de jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar, valt 26% van de

slachtoffers. In de groep kwetsbare vervoerswijzen (voetgangers, fietsers, e-bike en bromfietsers+ (=

bromfiets, snorfiets, scootmobiel en brommobiel)) valt ongeveer 56% van de verkeersslachtoffers.

Opmerking: de vervoerswijze van 23% van de verkeersslachtoffers is onbekend en niet in deze grafiek opgenomen. Verder moeten we ook rekening houden

met de onderregistratie van ongevallen met fietsers en voetgangers (niet al die ongevallen worden dus geregistreerd).
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Wanneer gebeurt het?

Ongevallen - en daarmee ook verkeersslachtoffers - vinden verspreid over de dag plaats. Vaak heeft dit te

maken met de reguliere verkeersdrukte in de spits of met activiteiten in bijvoorbeeld de weekendnachten of

doordeweekse dagen.

In onderstaande grafiek is door middel van kleur aangegeven op welke uren van de dag de meeste

verkeersslachtoffers vallen. Hoe donkerder de kleur, hoe meer slachtoffers. Het getal in het blokje geeft het

aantal aan.
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Uit de ongevalsanalyse blijkt de top 15 te zien in Tabel 3.1.  

Uit de enquête van Maptionnaire is aan de respondenten gevraagd locaties aan te 
geven waar het volgens hen onveilig is. Dat heeft geresulteerd in de overzichtskaart in 
Afbeelding 3.4 op de volgende pagina.

Rang Locatie Specificatie van locatie Kern Ongevallen Gewonden Doden

1 Huizerstraatweg Ter hoogte van de A1 Naarden 5 2 1
2 Koningin Wilhelminalaan Kruising Rijksweg Naarden 2 3 0
3 Amersfoortsestraatweg Beneden kruispunt Koekoeklaan Bussum 9 2 0
4 Pampusweg Groot parkeerterrein Muiden 8 2 0
5 Lambertus Hortensiuslaan Tussen w.Konglaan en Comeniuslaan Naarden 4 2 0
6 Thierensweg Kruising Rijksweg Naarden 3 2 0
7 Herenstraat, Iepenlaan, Nieuwe Speigelstraat, Speigelstraat 3 2 0
8 Landstraat Bussum 3 2 0
9 Zuidpolderweg Rondom Naardertrekvaart en Hakkela Muiderberg 3 2 0
10 Brinklaan Bussum 8 1 0
11 Brinklaan / Pr. Hendriklaan Bussum 6 1 0
12 Amersfoortsestraatweg Naarden 6 1 0
13 Brinklaan, Bussumergrindweg, Ceintuurbaan Bussum 5 1 0
14 Lambertus Hortensiuslaan Na overgang Thierensweg Bussum 5 1 0
15 Ceintuurbaan / Laarderweg Bussum 8 0 0

Tabel 3.1: top 15 locaties uit ongevalsanalyse
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Verkeersveiligheid
Onveilige plekken

Afbeelding 3.4: overzichtskaart van de onveilige plekken. 
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  3.2 Wat willen we bereiken en hoe?

Gooise Meren zet in op veilige en 
leefbare openbare ruimten.

De objectieve en de subjectieve verkeersveiligheid zoals 
hierboven verwoord geven het beeld hoe het er voor 
staat met de verkeerveiligheid. Hieruit blijkt dat er nog 
verbeteringen noodzakelijk zijn. De verkeersveiligheid 
is namelijk bepalen hoe de leefbaarheid in de openbare 
ruimte wordt ervaren.

Hierbij wordt zowel de objectieve als de subjectieve 
verkeersveiligheid bekeken. De objectieve 
verkeersveiligheid wordt bepaald door de ongevals- 
en snelheidsgegevens. Voor de subjectieve 
verkeersveiligheid wordt gekeken naar de beleving en 
het gedrag van weggebruikers. Om de verkeersveiligheid 
te verhogen zijn de volgende beleidsdoelen verwoord:

1. Een risicogerichte aanpak om de verkeersveiligheid
 (verder) te verbeteren.
2. Een leefomgeving waar men geen overlast ervaart
 door verkeer of parkeren.
3. Doorgaan met (verder) verbeteren van de duurzame
 veilige en duidelijke inrichting van de openbare
 ruimte.
4. Goede preventieve verkeerseducatie en veilige
 verkeersomgevingen voor zwakkere    
 verkeersdeelnemers.

1: Een risicogerichte aanpak om de verkeersveiligheid 
(verder) te verbeteren.

Vanuit het landelijke Strategisch Programma 
Verkeersveiligheid wordt een risicogerichte aanpak 
van de verkeersveiligheid aanbevolen. Daarbij worden 
de locaties met een hoger risico. Bijvoorbeeld locaties 
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CROSS-snelheidsscore en Top 10 meest onveilige trajecten & kruispunten

Verkeersveiligheidskaart met CROSS-snelheidsscore voor
het drukste wegennet en de ligging van de Top 10 van
meest onveilige trajecten en kruispunten (zie tabellen
vorige pagina’s). Een interactieve versie van deze kaart is te
vinden op www.bliq.report. Er is geen onderscheid
gemaakt naar wegbeheerder.

De verkeersongevallen waarbij de locatie niet exact bekend is en/of de koppeling met
snelheid niet is gelukt zijn niet in deze kaart opgenomen.

Legenda

Hoge ongevallenscore met hoge snelheidsscore
Hoge ongevallenscore met lage snelheidsscore
Lage ongevallenscore met hoge snelheidsscore
Lage ongevallenscore met lage snelheidsscore
Verschillende snelheden per rijrichting
Kleine weglengte
Snelheden in de periode januari 2020

Ongevallen in de periode 2015 t/m 2019

1 1

Afbeelding 3.5: wegen met verhoogd risico uit de BLIQ rapportage 2015 -2019 van STAR

1 Beleidsacties/maatregelen: Een risicogerichte aanpak om de verkeersveiligheid (verder) te 
verbeteren.

1.1 Bij een te hoge geconstateerde snelheid  (auto en/of fiets) waar mogelijk en gewenst 
maatregelen treffen om deze snelheid te verlagen. 

1.2 Met regionale partners de risico gestuurde aanpak van verkeersongevallen uitwerken 
tot een concreet verbeterprogramma, als onderdeel van het landelijke Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2030.

1.3 Uitvoeren van haalbaarheidsstudie naar ongelijkvloerse spoorwegovergangen.
1.4 Onderzoeken of het verplaatsen van de scooters (25 km/u) naar de rijbaan (zoals in Amsterdam is 

toegepast) noodzakelijk of gewenst is voor het verhogen van de verkeersveiligheid op fietspaden.
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Afbeelding 3.5: wegen met verhoogd risico uit de BLIQ rapportage 2015 -2019 van STAR

Geluidcontouren Wegverkeer Lnight 2016
Gemeente Gooise Meren

50 - 54 dB

55 - 59 dB

60 - 64 dB

65 - 69 dB

>= 70 dB

Gemeentegrens

± 0 1 20,5 Kilometer

Afbeelding 3.6: geluidscontouren 2016 gemeente Gooise Meren, Bron: dBVision

waar het verschil in massa en snelheid te groot is: waar 
te hard gereden wordt in combinatie met langzaam 
verkeer. In onderstaande afbeelding 3.5 staan de wegen 
met verhoogd risico in Gooise Meren opgenomen.
Voor het monitoren van de verkeersveiligheid is een 
planmatige aanpak nodig. Door gebruik te maken van 
‘big data’ kan tegenwoordig goed inzicht verkregen 
worden in de ontwikkeling van gedrag maar ook in 
snelheid en ongevallen. Belangrijk is om naast deze 
big data ongevalslocaties te onderzoeken. Door te 
achterhalen wat er is gebeurd kan daar van geleerd 
worden en passende maatregelen daarvoor  gekozen 
worden. Belangrijk daarbij is om ook vergelijkbare 
situaties in de gemeente in het onderzoek te 
betrekken. Met een integrale aanpak op het gebied van 
verkeersveiligheid zijn de maatregelen effectiever en 
makkelijker om te presenteren aan het bestuur en de 
inwoners.

Vanuit de planmatige aanpak wordt gebruik gemaakt 
van verschillende strategieën van Duurzaam Veilig. 
Het doel van Duurzaam Veilig is het voorkomen van 
ongelukken en het verminderen van de ernst hiervan. 
Duurzaam Veilig richt zich op de inrichting van de 
weg, educatie en handhaving: de drie E’s:  Engineering, 
Education en Enforcement. De gedachte achter een 
Duurzaam Veilige inrichting is dat een verkeersomgeving 
zo is ingericht dat het duidelijk is wat er van de 
weggebruiker wordt verwacht om verkeersfouten te 
voorkomen. 

2: Een leefomgeving waar men geen overlast ervaart 
door verkeer of parkeren.

Bij een leefbare gemeente wordt gedacht aan het 
minimaliseren van geluid en stankoverlast. Daarnaast 
spelen luchtkwaliteit en hinder van trillingen een rol. 
Maar ook overlast door een hoge parkeerdruk met 
veel zoekverkeer vermindert de leefbaarheid. We 
willen al deze vormen van inbreuk op de kwaliteit van 
de leefomgeving  minimaliseren. Leefbaarheid heeft 

2 Beleidsacties/maatregelen beperken overlast verkeer en parkeren.

2.1 Vanuit het actieplan geluidsanering onderzoeken hoe verkeersmaatregelen kunnen bijdragen aan 
het verminderen van de geluidhinder op aangegeven wegen.

2.2 Verbeteren parkeerbewegwijzering / minimaliseren van zoekverkeer naar parkeerplaatsen.
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ook te maken met de mate van gemak waarmee 
winkels, scholen en andere voorzieningen bereikbaar 
zijn. De vrije ruimte in de straat is ook van invloed op 
de leefbaarheid. Daar waar dat aan de orde is willen 
we de dominantie van parkeren terugdringen. De 
geluidscontouren veroorzaakt door het wegverkeer 
staan in de onderstaande afbeelding opgenomen.

3: Doorgaan met verbeteren van de Duurzaam Veilige 
inrichting van de openbare ruimte.

De wegen worden ingedeeld op basis van de balans 
tussen de functie, vorm en het gebruik ervan. Ook het 
verschil in massa van de voertuigen en het verschil in 
snelheid speelt hierbij een belangrijke rol. Duurzaam 
Veilig maakt onderstaand onderscheid.

Binnen de 
bebouwde 
Kom

Buiten de 
bebouwde kom

Stroomwegen 100 tot 130 km/u
Gebieds-
ontsluitingswegen

50 en 70 km/u 80 km/u

Erftoegangswegen 30 km/u 60 km/u
    
Niet alle wegen zijn in de bovenstaande categorieën 
in te delen. Zo zijn er wegen met voornamelijk een 
verkeersfunctie maar zonder de ruimte om bijvoorbeeld 
fietspaden of -stroken aan te leggen. Voor deze wegen, 
ook wel de ‘grijze wegen’ genoemd, worden nieuwe 
landelijke voorstellen gemaakt onder de naam ‘het 
nieuwe 30’.  De eerste onderzoeksresultaten geven de 
volgende bruikbare instrumenten: 
• Kies in ieder geval voor klinkers, gelijkwaardige 

kruispunten en remming op de kruispunten om de 
snelheid te beperken.

• Maak straten waar veel gebeurt, zoals 
winkelstraten, sowieso 30 km/h en wees niet 
terughoudend met inrichtingselementen als 
klinkers en drempels.

• Houdt er rekening mee dat fietspaden en 
fietsstroken samenhangen met een hogere 
autosnelheid.

• Richt je bij de doorstroming van de bus in 
winkelstraten vooral op laden en lossen en 
parkeren en op de intensiteit van het autoverkeer 
om de spreiding van rijtijden te beperken.

• Organiseer in winkelgebieden het parkeren en 
laden en lossen buiten de drukke 30 wegen, bij 
voorkeur ook niet langs de rijbaan.

Speciale erftoegangswegen zijn de wegen waar Shared 
Space wordt toegepast. Een ‘Shared Space’-inrichting 
betekent dat weggebruikers zich in de openbare 
ruimte mengen zonder duidelijke verkeersregels. 
Weggebruikers moeten hier extra rekening met elkaar 
houden. ‘Shared Space’ kan de verblijfskwaliteit 
vergroten, maar kan ook negatief zijn voor de 
verkeersveiligheid. Daarom zijn door Gooise Meren 
een aantal voorwaarden geformuleerd. ‘Shared Space’ 
wordt alleen toegepast waar:
• de maximumsnelheid 30 km/u of lager is;
• de weg een belangrijke verblijfsfunctie heeft; 
• de intensiteit (relatief) laag is; 
• de weg geen functie voor doorgaand verkeer heeft.

4: Goede preventieve verkeerseducatie en 
veilige verkeersomgevingen voor zwakkere 
verkeersdeelnemers.

Het doel van verkeerseducatie is het voorkomen van 
ongevallen door bewustwording. Met verkeerseducatie 
wordt ingezet op voorlichting op bijvoorbeeld scholen. 
Zo wordt de kennis, inzicht en vaardigheden van diverse 
verkeersdeelnemers verbeterd. Verkeerseducatie is 
voor alle verkeersdeelnemers. 

Naast educatie is gedragsbeïnvloeding door middel 
van campagnes (i.s.m. VVN) en verkeersexamens een 
belangrijk instrument. Gooise Meren zet op diverse 
locaties snelheidsmeters (Smileys) langs de weg. Door 

3 Beleidsacties/maatregelen Duurzaam 
Veilige inrichting openbare ruimten

3.1 Doorgaan met volwaardige vormgeving 
van 30 km/uur zones en de overgangen 
tussen 30 en 50 gebieden. Vaststellen 
waar goede overgangen ontbreken en een 
actieplan opstellen.

3.2 Toepassen van ‘het nieuwe 30’ voor de 
‘grijze wegen’.

3.3 De randvoorwaarden voor ‘Shared Space’ 
nader specificeren en  ‘Shared Space’ 
alleen toepassen waar het gewenst is en 
kan.
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4 Beleidsacties/maatregelen

4.1 Instellen van schoolzones bij alle basisscholen en middelbare scholen. Opstellen actieplan met 
onderbouwing nut/noodzaak per school.

4.2 In samenspraak met scholen en betreffende organisaties een verkeerseducatieprogramma 
opstellen voor doelgroepen als scholieren en ouderen.

4.3 Het gemeentelijk beleid voor BOA’s aanpassen aan de invulling van handhaving op 
verkeersgedrag.

na verloop van tijd te rouleren blijft de attentiewaarde 
van een snelheidsmeter hoog. Hiervoor is kennis van de 
omgeving en het menselijke gedrag nodig.

In aanvulling op het goed inrichten van de 
verkeersomgeving en educatie is handhaving 
belangrijk om verkeersveiligheid te verbeteren. De 
politie krijgt niet altijd (priori)tijd hiervoor. Door de 
taken van de BOA’s uit te breiden kan er aanvullend 
aan de politietaken zaken worden opgepakt zoals 
het controleren en informeren met betrekking 
tot het verkeersgedrag.  Plaatsen waar zwakkere 
verkeersdeelnemers het meeste risico lopen krijgen 
hierin prioriteit. Het gaat dan om de doelgroepen 
kinderen, jongeren op de (brom)fiets en ouderen op de 
(elektrische) fiets.
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Innovaties en duurzame 
mobiliteit 

4
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Auto
50 km/uur, met 1 inzittende

Auto
geparkeerd

Tram
50 inzittende

Fietser
15 km/uur

Fiets
geparkeerd

Voetganger
lopend

Voetganger
stilstaand

140 m²

20 m²

7 m²

5 m²

2 m²

2 m²

0,5 m²
Afbeelding 4.1: ruimtegebruik per vervoerwijze
Bron: Gemeente Amsterdam 

Duurzaamheid gaat over de mogelijkheid om een 
bepaalde ‘kwaliteit van leven’ in de toekomst voort te 
zetten. Duurzaamheid gaat verder dan mobiliteit. Het 
gaat o.a. om de energie (transitie), duurzaam bouwen, 
circulaire economie, biodiversiteit en een duurzame 
levensstijl. Voor het verkeer gaat duurzaamheid er 
dat het milieu zo min mogelijk belast wordt: het 
beperken van de uitstoot het materiaalgebruik en de 
energiegebruik van het mobiliteitssysteem. 

Er komen ook veel innovaties op ons af. Hoe gaan 
inwoners van een stad zich verplaatsen? Welke 
innovaties komen eraan? De wereld van de mobiliteit 
verandert snel: van de eigen ‘auto voor de deur’ naar 
‘zero emissie’, zelfrijdende auto’s en ‘Mobility as a 
Service’ (MaaS). Steeds meer eigen auto’s en nieuw 
asfalt zijn geen antwoorden op vraagstukken als het 
klimaat en de grotere dichtheid van woningbouw 
in de Randstad. Tegelijkertijd wil men dat hun 
mobiliteit, flexibiliteit en comfort hetzelfde blijft. 
Slimme en duurzame mobiliteit kan een oplossing 
bieden: intelligente transportsystemen, CO2-neutrale 
oplossingen en MaaS. MaaS is gericht op het 
stroomlijnen van de individuele mobiliteit ‘van deur 
tot deur’. Daarbij maakt de reiziger gebruik van 
verschillende vervoersopties: lopen, (deel) fietsen en op 
alle mogelijke manieren rijden in auto’s. Via een app kun 
je een reis plannen, boeken en betalen. Daarnaast word 
je gedurende de reis ondersteund. Data-uitwisseling 
is daarbij cruciaal. Het gebruik van een vervoermiddel 
staat voorop; bezit is van minder belang. MaaS 
maakt het mogelijk om meer te sturen op doelen als 
duurzaamheid, filereductie, bereikbaarheid en sociale 
inclusie.

Voor de ontwikkeling van bezit van voertuigen naar 
gebruik van mobiliteit is een gedragsverandering nodig 
die gestimuleerd moet worden vanuit de landelijke 
en regionale overheden. Op gemeentelijk niveau kan 
dit waar mogelijk ondersteund worden en zijn zaken 
m.b.t. het creëren van ruimte voor de genoemde 

deelconcepten aan de orde.

4.1 Vertrekpunt

De huidige mobiliteit is nog niet duurzaam:
• Een groot deel van het huidige wagenpark in   

Nederland rijdt op fossiele brandstof. Dit geldt 
ook  voor Gooise Meren. Winkelen via internet en 
daarmee de pakketbezorging is gewoon geworden. 
Bezorgdiensten werken echter niet samen, wat leidt 
tot veel voertuigbewegingen in verblijfsgebieden van 
grotere voertuigen (busjes en kleine vrachtauto’s).

• Veel autoverplaatsingen worden door één persoon 
per auto gemaakt.

• Auto’s staan het grootste deel van de dag stil 
en gebruiken daarmee meer ruimte dan andere 
vervoermiddelen, zie afbeelding 4.1.

4.2 Wat willen we bereiken

We volgen innovaties altijd en overal 
en waar mogelijk passen wij ze toe.

De beleidsdoelen voor innovaties en duurzame 
mobiliteit zijn de volgende:
5. Inspelen op innovatieve en duurzame ontwikkelingen 

in mobiliteit en het aantrekkelijker maken van 
alternatieve vormen van vervoer.

6. Doorstroming en verkeersveiligheid laten profiteren 
van het intelligenter worden van voertuigen en 
infrastructuur.

7. Het gebruik van emissieloos vervoer stimuleren.
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5: Inspelen op innovatieve en duurzame ontwikkelingen 
in mobiliteit en het aantrekkelijker maken van 
alternatieve vormen van vervoer.

Zoals hierboven verwoord komen in het kader van 
MaaS veel nieuwe ontwikkelingen op ons af. Een van 
de doelen daarbij is om het gedrag van de reiziger 
positief te beïnvloeden zodat er voor de verplaatsing 
eerder voor de fiets of OV wordt gekozen. Deze 
ontwikkeling van MaaS gaan naar verwachting snel 
en zullen door de gemeente op maat, op wijkniveau, 
hun invulling moeten krijgen. Voor het creëren van 
gedragsverandering zal er bijvoorbeeld wel initiatieven 
voor deelauto’s en -fietsen gefaciliteerd moeten 
worden. Het stimuleren van het fietsgebruik is een 
belangrijk onderdeel van dit Mobiliteitsplan en komt 
wat meer in het volgende hoofdstuk ‘Bereikbaarheid en 
doorstroming’ aan de orde. 

Door aan te moedigen dat mensen die een alternatief 
hebben voor de auto met de fiets of het OV reizen, 
blijven parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers 
waarvoor de fiets of het OV geen reëel alternatief 
is. Daarnaast faciliteert de gemeente Gooise Meren 
elektrische auto’s en deelauto’s. Het delen van auto’s 
en fietsen leidt tot een mooiere stad met minder 
stilstaande voertuigen.

Er zijn op dit moment diverse partijen die deelauto’s 
aanbieden, zoals Greenwheels of MyWheels. Via 
apps kunnen gebruikers een voertuig reserveren en 
betalen. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen 
dat auto’s zo min mogelijk stil staan. Wanneer het 
concept deelauto een succes is heeft dit invloed 
op het aantal benodigde parkeerplaatsen. Dit biedt 
kansen bij de herontwikkeling van diverse kernen. Het 
is daarom belangrijk dat de gemeente openstaat voor 
initiatieven op het gebied van dit soort deelconcepten. 
Gooise Meren streeft naar een vitale maatschappij. 
De wijze waarop wij ons verplaatsen is daar een 
belangrijke schakel in. Dit begint bij de jongste 

verkeersdeelnemers, maar ook bewustwording over het 
gebruik van de fiets bij de overige verkeersdeelnemers 
is daarbij van belang. 

In paragraaf 2.3 ‘Een veranderende samenleving 
(trends)’ staat toegelicht dat het bezit van voertuigen 
gaat wijzigen naar het meer direct gebruiken en 
betalen voor verplaatsingen. Apps die data verzamelen  
om verschillende vervoerwijzen aan elkaar te koppelen 
worden in de landen om ons heen al toegepast. Een 
goed voorbeeld daarvan is het Finse app ‘Whim’ waarin 
alle vervoersoorten (deelfiets, deelauto, taxi, bus, trein 
en vliegtuig) zijn gekoppeld om een reis te organiseren. 
Naast de apps wil Gooise Meren ook kijken naar een 
techniek waar alle doelgroepen gebruik van kunnen 
maken.

Gooise Meren wil werkgevers activeren om het 
fietsgebruik bij de werknemers te vergroten. 
De gemeente kan hierbij het goede voorbeeld geven 
door het fietsgebruik onder de medewerkers te 
stimuleren door een ‘fiets van de zaak’ mogelijk te 
maken en te participeren in het project ‘Kies de fiets’ 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
In dit project worden werkgevers opgeroepen zich in 
te zetten om 10% meer medewerkers op de fiets te 
krijgen.

6: Doorstroming en verkeersveiligheid laten profiteren 
van het intelligenter worden van voertuigen en 
infrastructuur.

De ontwikkeling in de voertuigtechniek gaat naar 
verwachting snel door. Rijondersteuning zoals ‘keep 
your lane’ en cruise control die zich aanpast aan de 
snelheid van je voorganger zijn al normaal in de nieuwe 
auto’s.  De automatische besturing wordt nu nog 
getest maar zal zich naar verwachting ook snel verder 
ontwikkelen. Dit biedt een kans op het van buitenaf 
regelen van de maximumsnelheid in auto’s. Het zou 
dus kunnen dat in 2040 geen snelheidsremmende 

5 Beleidsacties/maatregelen

5.1 De ontwikkelingen op het gebied van MaaS 
en Smart Mobility volgen en waar gewenst 
en mogelijk toepassen.

5.2 Het opstellen van plaatsingscriteria  en 
locaties aanwijzen voor (parkeermogelijkhe-
den van) deelfietsen en deelauto’s.

5.3 Aanhaken op initiatieven van duurzame 
initiatieven op het gebied van 
pakketbezorging en stadslogistiek zoals 
Green Deal Zes (zero emissie stadsdistributie).

5.4 Het stimuleren van het fietsgebruik onder 
de medewerkers van de gemeente door te 
participeren in het project ‘Kies de fiets’ en 
het mogelijk te maken een ‘fiets van de zaak’.

6 Beleidsacties/maatregelen

6.1 De ontwikkeling van het verbinden van ver-
keersvoorzieningen (verkeerslichten e.d.) met 
smartphones en ‘slimme’ voertuigen volgen 
en waar mogelijk en gewenst toepassen.

6.2 Onze weginfrastructuur en/of verkeers-
voorzieningen aanpassen zodat slimme 
voertuigtechnologie kan functioneren.
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maatregelen nodig zijn in de woonwijken omdat de auto’s 
zich automatisch aan de snelheid houden.

7: Het gebruik van emissieloos vervoer stimuleren.

Vanuit het landelijk klimaatakkoord wordt ingezet 
op schoner vervoer Vanaf 2025 is het de bedoeling 
dat de elektrische auto concurrerend is ten opzichte 
van de auto’s op fossiele brandstof. In de periode 
2030 -2050 is de elektrische auto de norm. Gooise 
Meren wil graag bijdragen aan deze ambitie. Voor nu 
betekent dit dat bij de (her)inrichting van woonwijken 
steeds meer (openbare) laadpalen worden geplaatst. 
Daarnaast wijzigt het gebruik van woningen en het 
onderliggende elektriciteitsnet. Duurzaam opgewekte 
energie wordt straks lokaal opgeslagen in elektrische 
voertuigen. Hiervoor is een betere communicatie met de 
elektriciteitsbedrijven nodig.

7 Beleidsacties/maatregelen

7.1 Oplaadstations buiten de woonbuurten creëren.
7.2 Uitbreiden van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.
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Bereikbaarheid en 
doorstroming

5
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Het thema bereikbaarheid en doorstroming is in drie 
onderdelen gesplitst:
• Langzaam verkeer
• Openbaar vervoer
• Gemotoriseerd verkeer

Visie – Het verbeteren van de bereikbaarheid van Gooise 
Meren met handhaving van leefbaarheid
Deze visie geldt voor alle modaliteiten, maar verschilt 
in de wijze waarop deze per vervoerwijze wordt 
vormgegeven.

Binnen het vakgebied van de mobiliteit is er vaak een 
spanningsveld tussen het goed kunnen bereiken van 
bestemmingen en de leefbaarheid in verblijfsgebieden. 
De één wil met de auto voor de winkel parkeren de 
ander wil er juist rustig kunnen lopen. Deze functies 
gaan zonder beleid en regulering vaak niet samen. 
Gooise Meren kiest bewust voor leefbaarheid en dat mag 
voor een deel ten koste gaan van deze bereikbaarheid. 
De bestemming zijn en blijven bereikbaar maar een 
stukje lopen om een centrum te bereiken sluit goede 
bereikbaarheid niet uit. Verkeersluwer maken van de 
centra en delen van de kernen behoort bij de opgaven 
van het Mobiliteitsplan. Verkeer wat geen bestemming 
heeft in de kernen of centra laten we daarom waar 
mogelijk er omheen rijden. Dit geldt voor Muiden, 
Naarden Vesting en Bussum. Dit leidt tot de nieuwe 
gewenste hoofdwegenstructuur én tot verlagen 
van de functie van delen van 50 km/uur wegen naar 
erftoegangsweg 30 km/uur. Zoals de Landstraat, Nieuwe 
’s Gravelandsweg, Doctor Frederik Van Eedenstraat, 
Prinsenstraat, Laarderweg  in Bussum bij de winkels 
zoals een deel van de Huizerweg en Brinklaan.

5.1 Langzaam verkeer

5.1.1 Vertrekpunt
Onder langzaam verkeer worden voetgangers en (brom)
fietsers verstaan. Zij spelen een belangrijke rol bij het 
verduurzamen van de mobiliteit. In dit Mobiliteitsplan 

Waar ik niet fijn loop

Afbeelding 5.1 : overzichtskaart met geclusteerde punten en heatmap gebaseerd op locaties waar het niet fijn lopen is

wordt ‘de bromfiets’ ingedeeld in het hoofdstuk van 
de fiets, omdat voor deze categorie veel voorzieningen 
gebruikt worden die de fiets ook nodig heeft. Daarnaast 
deelt de bromfiets de kwetsbaarheden van de fiets. 
Onder de categorie bromfiets valt een aantal  varianten: 
1) de bromfiets, 2) de snorfiets, 3) de brommobiel, 4) de 
elektrische fiets en 5) bijzondere voertuigen zoals de Stint. 

Uit de enquête van Maptionnaire hebben de respondenten 
aangegeven waar zij nu minder fijn kunnen lopen. 
In de afbeelding 5.1 staan deze locaties geclusterd 
weergegeven. 

De leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs hebben in de enquête hun schoolroutes 
aangegeven met daarin de onveilige locaties, zie 
afbeelding 5.2.

Voor Gooise Meren is het stimuleren en faciliteren 
van het fietsgebruik een belangrijk speerpunt. 
De gemeente werkt samen met de regio om de 
fietsinfrastructuur goed in te richten. Daarbij is 
aandacht voor de recreatieve fietser en voor diegene 
die meer dagelijks fietst. De huidige hoofd fietsroutes 
zijn weergegeven in afbeelding 5.3 en 5.4.
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Plekken waar het niet fijn fietsen is

Onveilige plekken voor fietsers

Fietsroutes naar school (intensiteit)
Veel schoolfietsverkeer

Gemiddeld schoolfietsverkeer

Weinig schoolfietsverkeer

Bijna geen schoolfietsverkeer

Afbeelding 5.2: Schoolroutes fiets en knelpunten
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8 Beleidsacties/maatregelen

8.1 Bij herinrichtingsprojecten de ruimte voor fietsers en voetgangers als vertrekpunt nemen.

Verkeersstructuurplan Naarden 2011-2020

Projectnr. 233702

29 augustus 2011, revisie 13

blad 24 van 53

Vanwege uitrukroutes van de brandweer is het van belang om bij herinrichting van wegen en bij het

treffen van (infrastructurele) maatregelen te overleggen met de brandweer indien het uitrukroutes

betreft. Knelpunten in de uitrukroutes dienen te worden opgelost. Routering van vrachtverkeer dient te

worden onderzocht en wensen daaromtrent te worden vastgelegd.

4.4 Beleid leefbaarheid

Huidige situatie en vigerend beleid

De term leefbaarheid richt zich op verschillende facetten. Basis is dat de kwaliteit van de leefomgeving

wordt versterkt. Afgezien van milieutechnische zaken, zoals uitlaatgassen, elektrisch vervoer en

geluidsoverlast door autoverkeer, heeft leefbaarheid betrekking op het stimuleren van andere

vervoermiddelen dan de auto: het openbaar vervoer, de fiets en het lopen. Daarnaast vraagt het

vigerend beleid erom dat verschillende vervoerswijzen in samenhang worden beschouwd en dat

rekening wordt gehouden met de verschillende verkeersdeelnemers, ook met deelnemers met een

functiebeperking.

Huidig fietsnetwerk

De fietsstructuur is weergegeven in figuur 4.4 (huidige structuur en  ontbrekende schakels). In het

recreatieve netwerk zijn er twee routes waar zich ontbrekende schakels voordoen. Ten eerste de route

langs het Naardermeer, ter hoogte van de spoorweg. Momenteel wordt gewerkt aan een

haalbaarheidsstudie om deze ontbrekende schakel in te vullen. De provincie speelt hier een belangrijke

rol in. De tweede route loopt parallel aan de A1; een verbinding langs het Gooimeer. In hoeverre deze

route ten noorden of ten zuiden van de A1 komt te liggen, dient te worden onderzocht. Idee is om het

Zuiderzeepad en de Admiraal Helfrichweg parallel langs de A1 met elkaar te verbinden, om via deze

recreatieve route langs het Gooimeer in oostelijke richting te kunnen fietsen.

Figuur 4.4: Fietsnetwerk (huidig netwerk en ontbrekende schakels)

Huidige lijnen openbaar vervoer

Treinstation Naarden-Bussum ligt net buiten de gemeentegrens van gemeente Naarden, maar vormt

een belangrijke ontsluiting per openbaar vervoer. De verschillende buslijnen leiden van/naar het NS-

station. Op het station zijn verschillende voorzieningen aanwezig, zoals OV-fietsen. Daarnaast is de

afgelopen periode veel besteed aan toegankelijke bushaltes. Op moment van schrijven zijn de meeste

Fietsroutenetwerk

Primaire fietsroute

Secundaire fietsroute

Recreatieve fietsroute

Ontbrekende schakel

Afbeelding 5.3: huidige hoofd fietsroutes (Naarden)

5.1.2 Wat willen we bereiken

Het verbeteren van de leefbaarheid 
en bereikbaarheid van Gooise Meren

De beleidsdoelen voor de bereikbaarheid en 
doorstroming zijn de volgende:
8. Fietsers en voetgangers hebben voorrang boven 

de auto bij de inrichting van de openbare ruimte. 
9. Het verbeteren van het fietsnetwerk.
10. De toegankelijkheid van de ‘natuur’ vergroten 

vanuit P+R voorzieningen of NS-stations.
11. Het verbeteren van de bereikbaarheid per OV.
12. De inpassing van de treininfrastructuur 

optimaliseren.
13. Doorstroming op de hoofdwegen waar nodig 

verbeteren.
14. Aantrekkelijker maken van de centrumgebieden.
15. Hulpdiensten kunnen altijd, snel en overal komen.
16. Rekening houden met bereikbaarheid bij 

ruimtelijke ontwikkelingen.

8: Fietsers en voetgangers hebben voorrang boven de 
auto bij de inrichting van de openbare ruimte.

Het bieden van goede fietsvoorzieningen zorgt ervoor 
dat mensen de auto eerder laten staan en voor de fiets 
kiezen. In diverse gemeenten in Nederland zijn goede 
voorbeelden hiervan.  Fietsers zijn kwetsbaar, daarom 
speelt verkeersveiligheid een belangrijke rol. Dit geldt 
ook voor de voetgangers. Gooise Meren zet daarom 
de fietser en voetganger op de eerste plaats, waar nu 
de auto of vrachtwagen staat. Auto’s en vrachtwagen 
kunnen wel gebruik maken van de infrastructuur, maar 
bij herinrichtingsprojecten wordt eerst gekeken of 
de ruimte verbeterd kan worden voor het langzaam 
verkeer.

9: het verbeteren van het fietsnetwerk.

Gooise Meren wil het aandeel fietsers in het verkeer 
verhogen. Veel korte verplaatsingen naar bijvoorbeeld 
school, sport, werk, winkelcentra worden nu uit gemak 
met de auto gemaakt. Gooise Meren wil inzetten op het 
veiliger maken van de fietsroutes en het aanmoedigen van 

het fietsgebruik om daarmee het autogebruik om te 
buigen naar gebruik van de fiets.

Regionaal gezien wordt ook gewerkt aan het ombuigen 
van het autogebruik maar, dan naar het openbaar 
vervoer en de fiets.  Er zijn onderzoeken uitgevoerd in 
het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur 
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Figuur 8

Afbeelding 5.4: huidige hoofd fietsroutes (Bussum)

Ruimte en Transport (MIRT) voor de oostkant 
van Amsterdam over de autobereikbaarheid en 
filevorming. De conclusie is dat voor de middellange 
termijn het openbaar vervoer verbeterd moet worden 
om files te voorkomen. Vooruitlopend daarop zouden 
snelfietspaden aangelegd moeten worden naar 
OV-knooppunten. De Metropoolregio Amsterdam en 
Gooi en Vechtstreek vinden het daarom belangrijk 
een regionaal fietsroutenetwerk aan te leggen. Het 
fietsnetwerk van Gooise Meren is onderdeel van het 
netwerk in de Gooi en Vechtstreek. Dit netwerk is een 
aaneenschakeling van lokale hoofdfietsroutes, met een 
gebrek aan regionale herkenbaarheid. Ook ontbreekt 
er in het netwerk een aantal schakels waardoor 
sommige fysieke barrières nog steeds bestaan. Van 
noord naar zuid zijn de belangrijkste obstakels de A1 
en het spoor.

Voor de afstand 7,5 tot 15 kilometer zijn er kansen 
om meer mensen de fiets te laten gebruiken, vooral 
door gebruik van de elektrische fiets. Mensen met een 
elektrische fiets leggen makkelijker een grote afstand 
af. Dit biedt kansen om het gebruik van de auto voor 
woon-werkverkeer terug te dringen. Hieronder staat 
ook ter illustratie het bereik per fiets uitgaande van 10 
minuten fietsen vanaf de huidige OV-knooppunten.

Het toenemend gebruik van de elektrische fiets zorgt 
voor nieuwe risico’s. Hun plek op de weg moet duidelijk 
zijn en zij moeten voldoende beschermd  worden voor 
het overige verkeer. Zeker als het gaat om ouderen, 
die met de elektrische fiets mobiel blijven of worden. 
Het is voor deze groep belangrijk dat zij zich veilig met 
de fiets kunnen verplaatsen. Dit betekent dat het van 
belang is om het gebruik van verschillende fietsroutes 
in beeld te brengen.

Een andere categorie fietsers waar Gooise 
Meren speciale aandacht aan wil schenken zijn 
de scholieren. Uit de enquête bleken een aantal 
fietsroutes die specifieke aandacht nodig hebben 
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voor deze doelgroep. Dit zijn onder andere de 
Amersfoortsestraatweg, IJsselmeerweg, Brediusweg, 
Huizerweg, Cort van de Lindenlaan / Groot 
Hertoginnelaan.

Voor een fietsnetwerk zijn stallingsmogelijkheden 
bij voorzieningen zoals winkels, stations, bushaltes 
belangrijk. Gooise Meren gaat onderzoeken of daar 
voldoende fietsstallingen zijn. Waar nodig moeten deze 
uitgebreid worden. 

Ook bij evenementen wil Gooise Meren dat zo veel 
mogelijk bezoekers met de fiets komen. Goede en 
voldoende fietsparkeerplaatsen op loopafstand van 
het evenement is daarbij een belangrijke voorwaarde 
om dit fietsgebruik te stimuleren. De evenementen 
die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld de 
Carnavalsoptocht en Sinterklaasintocht in Naarden, 
Vlaggetjes dag in Muiden, Bussum Cultureel en 
Koningsdag voor alle kernen.

Afbeelding 5.5: Fiets isochronen, 10 minuten vanaf de OV-knooppunten. 

9 Beleidsacties/maatregelen

9.1 Optimaliseren van de lokale en regionale fietsroutes voor het dagelijks gebruik. 
9.2 Onze weginfrastructuur en/of verkeersvoorzieningOptimaliseren van de lokale en regionale recreatieve fietsroutes.

en aanpassen zodat slimme voertuigtechnologie kan functioneren.
9.3 Schoolroutes definiëren en maatregelen toepassen ter verbetering van de doorstroming en veiligheid.
9.4 Fietsstraten toepassen als onderdeel van het fietsnetwerk.
9.5 Realiseren van regionale doorfietsroutes.
9.6 Inventariseren en eventueel aanleggen/uitbreiden van fietsparkeerplaatsen  bij overige functies zoals winkels, scholen, sportvelden etc.
9.7 Monitoren van gebruik fietsenstallingen bij stations, bushaltes en op strategische locaties en waar nodig uitbreiden, rekening houdend met elektrische fietsen en 

bakfietsen, e.d.
9.8 In gesprek treden met de MRA en marktpartijen om deelfietsen bij P&R-locaties te realiseren
9.9 Voldoende (tijdelijke) fietsparkeervoorzieningen bieden bij evenementen.
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Langzaam verkeer
Metropolitane fietsroute Amsterdam ZO - Hilversum

Landelijk fietsknooppunt

Landelijk fietsnetwerk

Afbeelding 5.6: Huidig netwerk regionale en landelijke 
fietspaden
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10: De toegankelijkheid van de ‘natuur’ vergroten 
vanuit P+R voorzieningen of NS-stations.

Recreatieve fietsers hebben andere behoeften. 
Zij vinden de beleving en uitstraling van de route 
belangrijker dan de snelheid en efficiëntie. Door routes 
langs het Gooi-,  IJ- en Naardermeer, de bossen 
en de heidegebieden in het Gooi en de toeristische 
kernen zoals Muiden, Muiderberg en Naarden Vesting 
heeft de gemeente Gooise Meren veel fietsroutes 
met recreatieve waarde. Het investeren in de 
recreatieve fietsroutes, en bijbehorende voorzieningen 
blijft daarmee belangrijk. Station Bussum-Zuid is 
geclassificeerd als ‘buitenpoort’: een poort waar vanuit 
een directe verbinding is met de natuur. Ook hier 
kunnen recreanten te voet of met de fiets gebruik van 
maken.

18 
 

13. Hilversum-Vreeland 
14. Bussum - Weesp 
15. Loosdrecht-Hollandsche Rading 
16. Laren-Crailo 
17. Huizen-Huizen 
18. Amsterdam-Almere 
19. Crailo-Hilversum (via Gebed zonder End) 
20. Optioneel: Hilversum – Huizen (door kernen Laren en Blaricum)   
21. Hilversum – Huizen (via Vredelaan/Eemnesserweg)  
22. Crailo – Huizen (via Bergweg)  
23. Weesp – Hilversumse Meent 

 
De tracés zijn weergegeven op onderstaande afbeelding en op de kaart in bijlage 2. Hierbij zijn de 
routes ‘Hilversum – Huizen door de kernen Laren en Blaricum’ en ‘Hilversum – Huizen via Vredelaan’ 
niet weergegeven. Naar aanleiding van overleg over de verschillende optionele routes tussen 
Hilversum en Huizen is besloten deze routes niet in het netwerk op te nemen.  
 

 
Afbeelding 12 – Voorstel doorfietsnetwerk Gooi en Vechtstreek 
 
3.7 Programma van eisen Regionaal doorfietsnetwerk 
 
Zoals in paragraaf 3.4 is toegelicht, wordt door deze businesscase aangesloten bij de kwaliteitseisen 
die zijn vastgesteld in kader vaan het project Metropolitane Fietsroutes.  
 
Varianten minimaal en optimaal – Fietspaden en fietsstraten  
Bij de kwaliteitseisen is een onderscheid gemaakt in de varianten ‘optimaal’ en ‘minimaal’. Voor welke 
variant wordt gekozen is afhankelijk van de bestuurlijke ambitie, de fietsersintensiteit op het traject en 
de specifieke mogelijkheden op het tracé. Daarnaast spelen diverse afwegingen een rol die bekend 
zullen worden in gesprekken met de wegbeheerders en/of uitvoerende partijen. Denk hierbij aan 
beschikbare breedte voor fietspaden langs de autoweg, waardevolle bomen, aanwezige kabels en 
leidingen, etc.  
 
Voor de variant ‘minimaal’ gaat het in ieder geval om de volgende aanpassingen:  

Afbeelding 5.7: Fietsroutes Regio Gooi en Vechtstreek (bron: Businessscase Doorfietsen in Gooi en Vechtstreek)

10 Beleidsacties/maatregelen

10.1 Het realiseren van ‘buitenpoorten’ zodat NS-stations of P+R voorzieningen startpunten kunnen zijn 
voor een bezoek aan de natuur, te beginnen bij station Bussum-Zuid.
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5.2 Openbaar vervoer

5.2.1 Vertrekpunt

De ruggengraat van het OV in Gooise Meren wordt 
gevormd door de trein en de R-Net buslijnen, zie 
afbeelding 5.8. Lokale buslijnen zijn belangrijk  om 
kleinere kernen bereikbaar te houden, ook al zijn ze 
niet altijd rendabel. Door bewoners zijn suggesties 
gegeven voor het plaatsen van nieuwe bushaltes en het 
aanpassen van routes, zodat dit beter aansluit bij de 
wensen van de gebruikers.

Een OV-knooppunt verbindt verschillende 
vervoersmiddelen en netwerken met elkaar, zowel 
langzaam verkeer, snel verkeer en OV.

Uit de enquête bleek dat er behoefte is aan extra 
bushaltes in de kleinere kernen, bij zorgcentra zoals 
Naarderheem en sportvoorzieningen bijvoorbeeld in 
Naarden. Ook de toegankelijkheid daarvan is belangrijk. 
Juist bij een meer inclusieve maatschappij is de afstand 
tot de OV-halte en de gemakkelijkheid om die te 
bereiken (first en last mile) van groot belang.

5.2.2 Wat willen we bereiken

11: Het verbeteren van de bereikbaarheid per OV

Aantrekkelijk, toegankelijk en goed functionerend 
openbaar vervoer is belangrijk voor de bereikbaarheid 
van de gemeente Gooise Meren en de regio. OV 
biedt de mogelijkheid om het gebruik van de auto te 
verminderen en de leefbaarheid te vergroten. Ook is 
het OV voor specifieke doelgroepen, denk aan ouderen, 
toeristen en mindervaliden, vaak het enige beschikbare 
vervoermiddel om een bestemming te bereiken. 

In het OV toekomstbeeld 2040 van de MRA staat een 
intercityverbinding met Utrecht en Almere opgenomen, 
waarbij besproken moet worden of de intercity het 

beste Bussum-Zuid of Naarden-Bussum kan halteren. 
De intercityverbinding leidt tot een verbetering van de 
bereikbaarheid. 

Voor de reiziger is het belangrijk dat het OV-netwerk 
dekkend en betrouwbaar is. Daarbij staat snelheid, 
frequentie en betrouwbaarheid centraal. Ook het 
transport van en naar de halte is voor de reiziger van 
groot belang. Een te grote loopafstand naar OV-haltes 
is vaak de reden dat mensen niet voor het OV kiezen. 
Voor het voor- en natransport van en naar de OV-halte 
wordt gekeken naar deelconcepten, zoals de deelfiets of 
deelauto. 

Voor de meeste verplaatsingen per OV moet er 
worden overgestapt. Dit wordt vaak als een minpunt 
gezien door het lopen en de wachttijd die erbij komt. 
De aantrekkelijkheid van het reizen met het OV kan 
verhoogd worden door de OV-knooppunten goed te 
‘verknopen’ en op te waarderen. Door van treinstations 
OV-knooppunten te maken kunnen functies aan 
het station worden toegevoegd en de overstap op 
de bus worden verbeterd. Ook het verhogen van de 
kwaliteit van de stations en OV-knooppunten net 
buiten de gemeente, zoals in Weesp, is van belang voor 
Gooise Meren. Binnen Gooise Meren zijn de stations 
Naarden-Bussum, Bussum-Zuid en P+R Muiden een 
OV-knooppunt. Het is de wens deze uit te breiden met 
Muiden en Crailo. De OV-knooppunten moeten als 
‘hubs’ gezien worden om de woon- en winkelgebieden 
te ontsluiten met aanvullend OV of fiets, maar ook de 
werkgebieden Gooimeer-Noord en Gooimeer-Zuid. 

Per juli 2021 start de nieuwe concessie van het openbaar 
vervoer in de regio Gooi en Vechtstreek. De huidige 
dienstregeling 2020 blijft gehandhaafd als fase 1 tot 
december 2022. Dit biedt de gelegenheid om vervallen 
bushaltes te verwijderen en om de nieuwe aan te leggen. 
Belangrijk voor de haltes zijn de loopafstanden van de 
woning naar de halte. Conform de landelijke richtlijnen 
zou die niet meer moeten zijn dan 350 – 400 meter 

11 Beleidsacties/maatregelen

11.1 Inzetten op betere verbindingen en nieuwe 
treinconcepten richting Amsterdam als 
onderdeel van de ambities van rijk en MRA.

11.2 Inzetten op verhoging van de P+R 
capaciteit bij Muiden en Muiderberg 
voor fiets en auto. Belangrijk daarbij is 
de P&R strategie vanuit de Vervoerregio 
Amsterdam.

11.3 Het verwijderen van vervallen haltes en 
in overleg met Connexxion en provincie 
Noord-Holland nieuwe haltes aanleggen.

11.4 Bij het totstandkoming van het jaarlijks 
vervoerplan met de busonderneming en 
provincie de haalbaarheid en wenselijkheid 
van extra bushaltes bespreken.

11.5 Organiseren van een mobiliteitsknooppunt 
waar mensen kunnen verblijven tijdens de 
overstap.

11.6 In samenspraak met NS en andere 
vervoerders een plan opstellen ter 
verbetering van de OV-knooppunten. Dit 
kan bijvoorbeeld door het opwaarderen van 
een OV-knooppunt tot een ‘Mobiliteitshub’, 
waar meerdere vervoersmiddelen 
samenkomen (bijvoorbeeld de P+R Muiden).

11.7 Optimaliseren van stationsomgeving 
Naarden-Bussum, waarbij de gebiedsvisie 
Stationsgebied leidend is.

11.8 In overleg met de regio voor het 
opwaarderen van de OV-knooppunten 
buiten de gemeente waar een belang voor 
Gooise Meren.
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OV-knooppunt

Buslijnnet gem. Gooise Meren
Conexxion

Buslijnnet buiten gem. Gooise Meren
Connexxion

GVB

allGo (Keolis)

Afbeelding 5.8: buslijnen en OV-knooppunten in de 
gemeente Gooise Meren
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Gewenste plek voor nieuwe bushalte

OV-knooppunt

Buslijnnet gem. Gooise Meren
Conexxion

Afbeelding 5.9: Gewenste locaties voor extra bushaltes 
(uit Maptionnaire)
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Gewenste plek voor nieuwe bushalte

OV-knooppunt

Buslijnnet gem. Gooise Meren
Conexxion

voor een bushalte en 450 meter voor een halte van een 
interlokale bus (R-net). 

Binnen Gooise Meren wordt ook aan de 
stationsomgevingen gewerkt. Voor Naarden-Bussum 
binnen de gebiedsvisie en voor Bussum-Zuid is er 
een verstedelijkingsstrategie waarbinnen 1000 
woningen worden gerealiseerd, het station wordt 
getransformeerd tot OV-knooppunt en Buitenpoort en 
er P+R-voorzieningen aan worden toegevoegd. 

De P+R-locaties hebben een belangrijke functie voor de 
overstap van de auto op het OV. Afbeelding 5.10 laat de 
P+R locaties in de regio zien met hun bezettingsgraad.
Binnen Gooise Meren kan deze bezetting geoptimaliseerd 
worden.

12: De inpassing van de treininfrastructuur 
optimaliseren.

Gooise Meren wordt doorsneden door het spoor. 
Deze barrière heeft nadelen voor de bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Voor de 
langere termijn wil de gemeente graag structurele 
oplossingen ten aanzien van het wegnemen van deze 
barrière maar met behoud van de functie van de 
NS-stations. Ook de routes van en naar de stations zijn 
belangrijk voor de bereikbaarheid van OV. In Bussum 
wordt daarvoor het westelijke stationsplein aangepakt.

12 Beleidsacties/maatregelen

12.1 Onderzoek starten naar mogelijkheden voor op termijn ondertunneling van een spoorwegovergang.
12.2 Voor de kortere termijn een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om de barrièrewerking van het spoor 

weg te nemen door een (fiets)tunnel ter hoogte van de Cort van der Lindenlaan.

P+R in de MRA 7

De 61 P+R-locaties in de MRA met de bijbehorende bezettingsgraad

(bron: Empaction-studie)
Afbeelding 5.10: P+R -locaties in de MRA met de bijbehorende bezettingsgraad (bron: Empaction studie)
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5.3 Gemotoriseerd verkeer

5.3.1 Vertrekpunt
Voor de bereikbaarheid van de kernen onderling zijn de 
aanwezige gebiedsontsluitingswegen het belangrijkst. 
Het netwerk van gebiedsontsluitingswegen heeft een 
aantal knelpunten, namelijk de routes in noord-zuid 
richting door Bussum (de Brinklaan) maar ook in 
oost-westelijke richting zoals de Ceintuurbaan, de 
Huizerweg en de Brediusweg. De routes door Naarden 
(Rijksweg – Godelindeweg en Amersfoortsestraatweg) 
en door Naarden Vesting zijn door de verbreding van de 
A1 minder vaak overbelast, maar krijgen bij een incident 
op de A1 nog steeds veel ongewenst doorgaand verkeer 
te verwerken. In de inleiding van dit rapport staat in 
afbeelding 1.4 het huidige wegennet van de gemeente. 

Een belangrijk onderwerp in dit Mobiliteitsplan is het 
aantrekkelijke en leefbaarder maken van de kernen en 
centra. Specifiek het autoluwer maken van het centrum 
van Bussum, Naarden Vesting en Muiden. Hiervoor moet 
zowel naar het verbeteren van de hoofdwegenstructuur 
worden gekeken, het parkeren en de effecten van het 
aanpassen van de verkeerscirculatie.

5.3.2 Wat willen we bereiken

13: De doorstroming op de hoofdwegen waar nodig 
verbeteren.

De auto is voor veel mensen het favoriete vervoermiddel. 
Ondanks files en het gebrek aan parkeerruimte is de 
verwachting landelijk gezien dat tot 2030 het aantal 
verplaatsingen en aantal afgelegde kilometers met de 
auto blijft toenemen. Voor Gooise Meren geldt dat naar 
verwachting ook gezien de uitbreidingslocaties binnen 
en rondom de gemeente. Uit de modelstudie bleek dat 
door de autonome groei en uitbreidingslocaties het op 
de meeste gebiedsontsluitingswegen iets drukker wordt.
Het autogebruik leidt tot diverse problemen. De 
verkeersdruk zorgt voor problemen ten aanzien van de 

doorstroming en leefbaarheid in het algemeen en de 
parkeerdruk in woonwijken en rondom voorzieningen. 
Daarentegen wil Gooise Meren juist de leefbaarheid 
verhogen door een verschuiving te creëren in meer 
fietsgebruik ten opzichte van het gebruik van de auto.
De A1 is een belangrijke barrière voor de verplaatsingen 
binnen het Gooi. Gooise Meren wil af van deze 
barrièrewerking en het ongewenste (doorgaande) 
verkeer door de gemeente. Verkeer vanuit 
Hilversum-Noord rijdt ook vaak via Bussum van en naar 
de snelweg in plaats van via de ‘eigen’  op en afrit bij 
Laren. 

14: Aantrekkelijker maken van de centrumgebieden.

Gooise Meren wil dat het centrum van Bussum en de 
historische centra van Naarden Vesting en Muiden 
autoluw worden ingericht, als middel om de leefbaarheid 
te vergroten. Hiervoor kunnen verkeerscirculatiemaat-
regelen en het weren van bezoekersparkeren worden 
toegepast. In de basis wordt gekeken of verkeer dat er 
niet hoeft te zijn aan de randen kan parkeren. Hiervoor 
zijn een aantal uitdagingen: alternatieve parkeerlocaties 
liggen niet voor het oprapen en de bereikbaarheid van de 
kernen voor inwoners moet op orde zijn. Verdere studies 
naar de alternatieve parkeerlocaties, de mogelijkheden 
voor het aanpassen van de verkeerscirculatie en de 
bereikbaarheid voor diverse doelgroepen per kern zijn 
daarvoor nodig.

Door de verkeerscirculatie te wijzigen, wordt de 
hoeveelheid doorgaand verkeer verminderd. De 
bezoekers worden verleid aan de rand van de kern 
te parkeren zal de verkeersdrukte in de kern verder 
afnemen. Hiermee wordt het centrum van de kern 
attractiever om in te verblijven en wordt het woon- en 
winkelklimaat verbeterd. Noodzakelijke bevoorrading 
blijft gegarandeerd, maar niet meer 24 uur per dag. Het 
uitbreiden en verbeteren van het parkeervoorzieningen 
aan de randen van de kernen en het optimaliseren 
van het fietsparkeren zijn randvoorwaarden om het 

13 Beleidsacties/maatregelen

13.1 Met regiogemeenten een plan opstellen om 
verkeer via de gebiedsontsluitingswegen 
wegen zo veel als mogelijk buiten de 
bebouwde kom van Gooise Meren naar 
snelwegen te geleiden. Hiertoe wordt de 
hoofdwegenstructuur opnieuw vastgesteld.

13.2 Wegnemen van knelpunten in de 
doorstroming op de hoofdwegenstructuur. 

13.3 Opstellen van een prioriteringslijst van 
knelpunten, rekening houdend met gebieds-
ontwikkelingen als Krijgsman, BOR gronden, 
Crailo, etc.

13.4 In overleg met Rijk, provincie en regio streven 
naar een verdiepte aanleg van de A1 in 2050 
tussen Bussum en het knooppunt met de A27. 

13.5 Met Hilversum afspraken maken voor het 
verbeteren/uitbreiden van de wegen die 
aansluiten op de A1 en het Mediapark, 
waarbij de verstedelijkingsstrategie leidend 
is.

13.6 Onderzoek naar maatregelen om ongewenst 
doorgaand verkeer te weren, waarbij wordt 
aangehaakt bij lopende projecten zoals het 
groot onderhoud van de wegen in Muiden 
en Muiderberg, het verleggen van de 
Mariahoeveweg in Muiden en andere visies 
op ruimtegebruik (zoals de Kustvisie).
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Hoofdwegenstructuur - toekomst
Snelweg

Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom

Gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom

Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom

Afbeelding 5.11: gewenste / nieuwe 
hoofdwegenstructuur 
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autoverkeer in de kernen en centra te verminderen. Het 
Openbaar Vervoer speelt hier ook een rol in maar deze is 
minder dominant.

Voor de aanpassingen van de verkeerscirculatie zijn 
modelberekeningen gedaan waarbij doorgerekend is wat 
de gevolgen zijn op het wegennet van het autoluwer 
maken van de routes door Naarden Vesting, Muiden en 
het centrum van Bussum. Uit de berekening kwam naar 
voren dat het wegennet deze maatregelen aan kan.

15: Hulpdiensten kunnen altijd, snel en overal komen.

Van de nood- en hulpdiensten is de brandweer 
bepalend voor de bereikbaarheid. Zij hebben de grootste 
voertuigen, zijn afhankelijk van de vrijwilligers die eerst 
naar de kazerne moeten rijden en hebben aanrijdtijden 
om een brand te bereiken. Ook de ambulances hebben 
vaste posten maar rijden met kleinere voertuigen. 
De politie is het meest flexibel omdat zij vaak al met 
meerdere voertuigen onderweg zijn en daardoor sneller 
op de plaats van de calamiteit kunnen komen. Met het 
inrichten van de wegen is het zaak goed af te stemmen 
met de hulpdiensten voor de tijdelijke en definitieve 
situatie. 

Hulpdienstroutes
Brandweerkazernes

Brandweer

Hulpdienstroutes
Brandweerkazernes

Brandweer

Hulpdienstroutes
Brandweerkazernes

Brandweer

Hulpdienstroutes
Brandweerkazernes

Brandweer

Afbeelding 5.12: de routes voor de brandweer, voor Bussum, Naarden. Muiden en Muiderberg
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16: Bij ruimtelijke ontwikkelingen staat de 
bereikbaarheid per OV en fiets voorop.

Voor economische ontwikkeling is het belangrijk dat 
bereikbaarheid goed is. Dit betekent dat bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen de regionale en lokale 
effecten op de bereikbaarheid onderzocht moeten 
worden. Een toename van het aantal inwoners en 
economische activiteit in Gooise Meren en daarbuiten 
veroorzaakt extra verkeer in de kernen. De effecten van 
ruimtelijke ontwikkelingen op het wegennet moeten ook 
hier vooraf worden doorgerekend.

Het is lastig om de keuze van reizigers te veranderen van 
autogebruik naar OV. Vandaar de wens van Gooise Meren 
dat bij de start van nieuwbouw- of uitbreidingslocaties 
OV-haltes en goede fietsvoorzieningen aanwezig zijn. 
Door goede OV en fietsvoorzieningen te leggen kunnen 
we meer ruimte geven aan groen en speelplaatsen in 
plaats van parkeerruimte. Zo verbetert Gooise Meren 
de leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente. Ook 
door meer  woningen of andere functies te bouwen 
dichtbij OV-knooppunten kunnen we het gebruik van OV 
stimuleren.

16 Beleidsacties/maatregelen

16.1 Bij nieuwbouwlocaties direct goede (bij voorkeur hoogfrequent en minimale loopafstanden) 
OV-ontsluiting realiseren.

16.2 Via omgevingsvisie en andere Ruimtelijke Ordeningsplannen sturen op ontwikkelingen nabij bestaande 
OV voorzieningen.

15 Beleidsacties/maatregelen

15.1 Wegnemen van de knelpunten op de uitrukroutes oplossen.

14 Beleidsacties/maatregelen

14.1 Via omgevingsvisie en andere RO plannen sturen op ontwikkelingen nabij bestaande OV voorzieningen.
14.2 De verkeersstructuur voor Bussum aanpassen om het verkeer van en naar de snelwegen beter af te 

wikkelen, daarbij rekening houdend met de gebiedsvisie Centrum Bussum.
14.3 Naarden-Vesting, Muiden en het centrum van Bussum worden autoluwer door het verplaatsen 

van bezoekersparkeren en verkeerscirculatie op maat. Het Kaderplan Verkeer Bussum is hierbij het 
uitgangspunt.

14.4 Deelconcepten toepassen aan de randen van Naarden, Muiden en Muiderberg.
14.5 Hubs creëren voor pakketbezorging op een centrale plaats buiten de kern om bestelbusjes in de 

straten te verminderen.
14.6 Waar nodig en gewenst in de centra lengtebeperking instellen en elektrisch rijden voor vrachtauto’s.
14.7 Instellen van venstertijden voor laden en lossen.
14.8 Het winkelgebied in het centrum van Bussum wordt aantrekkelijker gemaakt door de verkeersdruk 

te verlagen. De verkeersstructuur wordt hierop aangepast. Parkeervoorzieningen (ook voor fietsen) 
worden aan de randen van het centrum uitgebreid of geoptimaliseerd.



46 Concept

Toegankelijkheid, 
Sociaal en Gezond

6
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6.1 Vertrekpunt

Sinds juli 2016 geldt in Nederland het VN-Verdrag 
Handicap. Dit verdrag legt de rechten van mensen met 
een beperking vast. Het Verdrag gaat over vele thema’s 
en terreinen, zoals arbeid, onderwijs, maar ook wonen 
en verkeer en vervoer. Hierbij is het belangrijkste punt 
dat mensen met een beperking net als andere mensen 
kunnen meedoen aan de samenleving. Volgens de wet 
moeten gemeenten bepalen hoe ze dit uitvoeren.

In het Plan van aanpak “De toegankelijke samenleving; 
iedereen doet mee” van Gooise Meren (september 
2018) is het volgende verwoord: Gooise Meren wil 
een toegankelijke samenleving zijn, waarin iedereen 
mee kan doen. Een samenleving waarin drempels die 
inwoners ervaren worden verminderd of overbrugbaar 
worden gemaakt. In ons beleidsplan zijn op basis van 
een uitgebreid participatietraject een aantal prioriteiten 
geformuleerd; iedereen moet mee kunnen doen als 
het gaat om wonen, arbeid, zich kunnen verplaatsen, 
recreëren en andere vormen van participatie. Specifieke 
groepen moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen aan 
de reguliere arbeidsmarkt en het reguliere onderwijs.

6.2 Wat willen we bereiken

Alle inwoners van Gooise Meren 
kunnen zich, goed, veilig en gezond 
verplaatsen.
rs van Gooise 
17: De openbare ruimte is zo ingericht dat die door 
iedereen te gebruiken is.

Gooise Meren krijgt de komende jaren een steeds groter 
wordende groep ouderen die vitaal in het leven staat en 
langer mobiel blijft. Dit heeft direct een gevolg voor de 
inrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte 

moet bijvoorbeeld obstakelvrij zijn. Onnodige obstakels 
of onveilige inrichtingen worden verwijderd. In de 
ontwerpfase wordt hier aandacht aan besteed.
Voetpaden en openbare ruimte moeten zo zijn ingericht 
dat deze voor mensen met kinderwagens, rollators, 
rolstoelen en scootmobielen goed te gebruiken zijn. 
Mensen met een beperking hebben vaak al moeite met 
kleine hoogteverschillen. Voetgangersvoorzieningen 
moeten daarom vlak, stroef, aaneengesloten en breed 
genoeg zijn. Bij het ontwerp van de moet ook aandacht 
zijn voor de oversteekbaarheid, routegeleiding, 
loopruimte, rustpunten, tekens en bewegwijzering. 

18: Verbinding leggen tussen welzijn en mobiliteit.

Gooise Meren streeft naar een samenleving waarin de 
zorg voor anderen normaal is. Door de vergrijzing kan 
het gebeuren dat het welzijn van ouderen minder wordt. 
Doordat zij zich moeilijker kunnen verplaatsen,  kunnen 
ze minder deelnemen aan het sociale leven en eenzaam 
worden. Het verbinden van mobiliteit en welzijn is 
belangrijk om dit tegen te gaan. Het reguliere openbaar 
vervoer is hiervoor niet altijd toereikend. Met het 
reguliere openbaar vervoer kunt je geen dokter bezoeken 
of naar de kerk gaan. Voor deze verplaatsingen zijn 
aanvullende vormen van vervoer op maat gewenst. 

Voor mindervaliden is toegankelijkheid van het OV 
belangrijk om mee te kunnen blijven doen in de 
samenleving. Daarom moet er aandacht blijven voor 
toegankelijke OV-haltes bij bus- en treinstations en 
de looproutes ernaartoe.  Zo kunnen reizigers met 
een beperking mobiel blijven en hun bestemming. 
Ook alternatieve vormen van OV zoals het 
doelgroepenvervoer en regiotaxi zijn voor hen van groot 
belang. Particuliere initiatieven waarbij vervoer op maat 
wordt aangeboden of mensen worden begeleid om van 
het OV gebruik te maken worden vanuit de gemeente 
gestimuleerd.

17 Beleidsacties/maatregelen

17.1 Bij de inrichting van de openbare ruimte is de 
Richtlijn Toegankelijkheid van het CROW het 
uitgangspunt.

18 Beleidsacties/maatregelen

18.1 Waar mogelijk stimuleren van alternatieve 
vervoersvormen voor een inclusieve 
maatschappij zoals het ‘AutoMaatje’ van 
de ANWB, vervoersinitiatieven zoals St. 
Zonnebloem en St. Rolstoelbus of de 
carpoolachtige app ‘Slinger’.

18.2 Inzet van OV-coaches  om zelfstandig reizen 
te bevorderen.

18.3 De gemeente moedigt vormen van vervoer 
op maat aan, zoals verwoord bij 24.1.
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19: Het stimuleren van zelfstandige en duurzame 
vormen van mobiliteit.

Overgewicht en obesitas wordt een steeds groter 
probleem in de samenleving. Daarom moedigen wij 
het gebruik van de fiets aan. Naast gezondheid is 
de gewone fiets op afstanden tot 7,5 kilometer een 
goed alternatief voor de auto en een zeer duurzame 
vorm van transport. Veel verplaatsingen binnen de 
gemeente vallen binnen deze afstand. Naast de fiets 
als duurzaam vervoermiddel is er voor de auto ook 
winst te behalen op het gebied van duurzaamheid 
door meer samen te rijden en als het kan buiten de 
spits te verplaatsen. Een auto die in de file staat of 
langer voor een verkeerslicht moet wachten stoot 
meer verontreiniging uit dan een auto die kan 
doorrijden. Bij stilstaan-met-een-draaiende-motor, 
verbruikt een auto al gauw een halve liter brandstof 
per uur. 

Lopen is de meest duurzame manier van verplaatsen. 
Hiervoor zijn geen energiebronnen gebruikt om 
voertuigen te fabriceren. Maar de actieradius van 
een voetganger is beperkt. Een stukje lopen naar 
je bestemming is niet erg, zolang deze afstanden 
passen binnen de acceptabel loopafstanden, zie de 
tabel hieronder. Gooise Meren wil graag inzetten op 
bewustwording van de mogelijkheden om je zelf meer 
duurzaam te verplaatsen. 

In het Mobiliteitsplan worden maatregelen voorgesteld 
om meer te gaan fietsen en van het Openbaar Vervoer 
gebruik maken in plaats van met de auto te gaan. Het 
monitoren van deze verandering kan aan de hand van 
het meten van de Modal Split, de verplaatsing van de 
inwoners over de vervoerwijzen. Provinciaal ziet deze 
verdeling er als volgt uit:

Het meten of deze verhouding tussen het aantal 
verplaatsingen per fiets toenemen is wordt bij de 
maatregelen opgenomen om te toetsen of alle 

maatregelen tezamen voldoende effect hebben.

Wonen 150 m
Winkelen 300 - 500 m
Werken 500 - 1000 m
Ontspannen 300 m
Gezondheidszorg 150 m
Onderwijs 300 - 1000 m
Eten en drinken 250 m
Supermarkt 450 m
Halte lokale bus 350 - 400 m
Halte interlokale bus 450 m
Treinstation 1000 - 2200 m

19 Beleidsacties/maatregelen

19.1 Er voor zorgen dat mensen bewust worden 
hoe ze makkelijk op een duurzame manier 
naar hun werk of andere bestemming kunnen 
gaan.

19.2 Achterhalen van de Modal Split voor Gooise 
Meren en tweejaarlijks monitoren.

19.3 Ideeën bedenken hoe mensen de spits kunnen 
vermijden of samen kunnen rijden.

19.4 Verbeteren wandel en fietsroutes op basis van 
de knelpuntenanalyse.

Tabel 6.1: aanvaardbare loopafstanden per voorziening
Bron: CROW Auto

bestuurder

Auto
passagier

Bus/tram/
metro

Fiets

Lopen

Trein

Brommer/
snorfiets

Totaal
2,6 verplaatsingen 
per persoon per dag

Afbeelding 6.2: aantal verplaatsing per persoon per dag per 
vervoerswijze in Noord-Holland
Bron: CBS 2016
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7.1 Vertrekpunt

Parkeren is een belangrijk element in de mobiliteit. 
De meeste verplaatsing vinden nu, maar naar 
verwachting ook in de toekomst, per auto plaats. 
Voor deze verplaatsing zijn twee parkeerplaatsen 
nodig: bij het vertrekpunt en bij de bestemming. Deze 
parkeerplaatsen leggen een zware druk op de openbare 
ruimte. Het grootste deel van de tijd staat de auto in het 
algemeen stil. Al deze stilstaande auto’s verminderen de 
leefbaarheid in de openbare ruimte. 

Gooise Meren kent in de huidige situatie verschillende 
vormen van parkeren. Zo is in veel woonbuurten vrij 
parkeren; in de centra van Bussum en Muiden geldt 
voor een deel betaald parkeren, en in Naarden Vesting 
is voor een deel een blauwe zone ingesteld. Aan de 
randen van de Muiden en Muiderberg zijn P&R-terreinen 
aangelegd. Deze parkeerterreinen zijn ook bestemd voor 
bezoek van deze kernen. Voor het bezoek aan Bussum 
zijn diverse parkeergarages en in Naarden Vesting zijn 
parkeerterreinen aan de randen aangelegd. Zie hiervoor 
ook het onderstaande overzicht.

Per kern zijn verschillende locatie situaties en wensen 
weer te geven. In de zomermaanden is er bijvoorbeeld 
meer behoefte aan toeristische regulering dan in 
de winter. Gooise Meren wil op hoofdlijnen een 
parkeerbeleid dat voor de gehele gemeente geldt, per 
kern is maatwerk mogelijk. Ook de parkeertarieven 
helpen hierbij. In de huidige situatie worden sommige 
locaties aantrekkelijk gemaakt, zo worden bezoekers 
verleid in parkeergarages of buiten de kernen te 
parkeren.

In het evaluatierapport Gooise Meren van april 2019 
staat verwoord dat twee jaar na de fusie van Bussum, 
Muiden en Naarden, dus 1 januari van 2018, de nieuwe 
parkeerregeling voor de gemeente Gooise Meren is 
ingegaan. Hierin is gekozen voor een meer eenduidige 
parkeerregeling voor alle kernen. Eind 2018 en begin 

2019 zijn de resultaten van de parkeerregeling 
beoordeeld, hier kwamen de volgende conclusies uit 
voort:

1. Een visie op parkeren ontbreekt. 
2. Vergunninghoudersparkeren, zoals nu geldt in de 

woonwijken, is niet geschikt in combinatie met 
bezoekers. 

3. Bezoekers hebben moeite om de parkeerlocaties te 
vinden die voor hen bedoeld zijn. 

4. Een aantal aanscherpingen in de parkeerregeling 
voor vergunningsuitgifte is wenselijk.

Bewoners geven aan dat ze maatwerk willen in hun 
kernen. Dit komt door specifieke wensen en lokale 
bijzondere situaties. In de visie op parkeren wil Gooise 
Meren hier aandacht aan besteden.

7.2 Wat willen we bereiken

Een modern parkeerbeleid dat 
bijdraagt aan een aantrekkelijke 
leefomgeving.

27: De aantrekkelijkheid van de openbare ruimte 
bevorderen.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat gemiddeld 
genomen in Gooise Meren voldoende parkeercapaciteit 
is. Echter kan het gebruik van de beschikbare ruimte 
beter worden verdeeld. Daarnaast neemt parkeren veel 
ruimte in van de openbare ruimte. Het zo optimaal 
mogelijk afstemmen van vraag naar en aanbod van 
parkeerruimte, zodat parkeren en leefbaarheid in 
balans blijven, helpt hierbij. De gemeente Gooise 
Meren wil het parkeer- en reisgedrag van verschillende 
doelgroepen onderzoeken voor een betere benutting 
van de aanwezige parkeercapaciteit. Waar mogelijk 
willen we ruimte vrij maken voor andere functies die 

20 Beleidsacties/maatregelen

20.1 Waar mogelijk of gewenst verdwijnt het 
parkeren, ook grote voertuigen, uit het 
straatbeeld door het zoeken naar alternatieve 
parkeerlocaties aan de randen van de kernen 
of in nieuwe parkeergarages.

20.2 In gereguleerde gebieden met een hoge 
parkeerdruk wordt achterhaald waar die 
parkeerdruk vandaan komt en maatregelen 
treffen om die druk te verlagen.

20.3 Waar mogelijk en gewenst worden de 
parkeerplaatsen ‘vergroend’ (bijvoorbeeld 
half open verharding). Dit in relatie tot 
klimaat adaptieve maatregelen. 
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Parkeren

Parkeerterrein

Parkeergarages

Carpool

P+R

Afbeelding 6.1: Huidige ‘grotere’ parkeerlocaties. 
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21: Parkeerregulering op maat toepassen.

In de enquête van het Mobiliteitsplan uit het najaar van 
2019 is de volgende vraag gesteld: “waar in de gemeente 
kunt af en toe geen parkeerplek vinden?” Dit heeft per 
kern een beeld gegeven. Hieronder staat het voorbeeld 
voor de kern Muiden. In de het bijlagedocument staan 
alle kernen opgenomen.

De huidige vorm van vergunninghoudergebieden is 
een zwaar middel en leidt tot hoge parkeerdruk aan 
de randen van die gebieden. Daarnaast gaat het slecht 
samen met het parkeren van bezoekers en medewerkers 
van zorg verlenende instanties. 

Om deze parkeerproblematiek aan te pakken is het van 
belang om de beschikbare parkeerruimte goed en eerlijk 
te verdelen onder bewoners, bezoekers, werkgevers 
en werknemers. Voor bewoners wordt gekeken of de 
parkeerdruk in de woonbuurten niet te hoog is. Waar 
nodig werken we met vergunningen of ontheffingen. 
Voorgesteld wordt om in de huidige vergunningsgebieden 
betaald parkeren in te stellen in combinatie met 
ontheffingen voor bewoners. Voor de bezoekers en zorg 
verlenende instanties wordt beleid ontwikkeld hoe zij 
in deze gebieden kunnen parkeren. Ook het bestaande 
beleid rondom parkeren van mantelzorgers in reguleerde 
gebieden wordt hierin samengevoegd. Voor gebieden 
zonder regulering met een parkeerdruk hoger dan 85% 
wordt gekeken of er gereguleerd moet worden. Daarvoor 
is wel draagvlak nodig. Indien de meerderheid hier voor is 
kan het parkeren gereguleerd worden. 

Ondernemers en werknemers parkeren in principe buiten 
de kernen en centra. Een uitzondering hierop zijn de 
ondernemers met een zorgfunctie die voor spoedeisende 
werkzaamheden snel hun bestemming moeten bereiken. 
Voor het parkeren van de ondernemers en werknemers 
wordt daarvoor eerst buiten de centra en kernen naar 
alternatieven gezocht in de beschikbare parkeergarages 
en op de parkeerterreinen. Voor bezoekers is niet 

20 Beleidsacties/maatregelen

21.1 Het parkeren wordt gereguleerd indien er sprake is van een hoge parkeerdruk (> 85%) en er 
draagvlak voor is in de kern / wijk (>50%).

21.2 De vergunninghoudergebieden worden gewijzigd in fiscale gebieden (betaald parkeren) waarbij 
diverse doelgroepen ontheffing krijgen.

21.3 Er wordt beleid ontwikkeld voor de bezoekers, ondernemers, e.d. om te parkeren in fiscale 
gebieden. Daarin is speciale aandacht voor de medewerkers van zorg verlenende instanties.       
Het bestaande beleid rondom parkeren van mantelzorgers in reguleerde gebieden wordt hierin 
samengevoegd.

21.4 Werkgevers en werknemers binnen de kernen / centra met parkeerregulering parkeren buiten de 
kernen en centra.

21.5 Ontwikkelen van een alternatief buiten de gereguleerde kernen en centra voor werkgevers en 
werknemers en in bijvoorbeeld de parkeergarages.

21.6 Bezoekers van evenementen parkeren aan de rand van de kernen.
21.7 Blauwe zones worden alleen toegepast in winkelgebieden waar geen betaald parkeren geldt.

21.8 De gemeente wijst woon- en winkelgebieden aan voor de fiscale gebieden.
21.9 De parkeertarieven kunnen per locatie verschillen. Parkeren in de garages is goedkoper dan op 

straat. 
21.10 In Naarden Vesting en Muiden Vesting parkeert het bezoek/toerisme aan de rand van de kern.
21.11 Er wordt waar mogelijk  zomer- en wintertarieven voor parkeerregulering toegepast.
21.12 Er wordt beleid ontwikkeld voor nieuwbouw en functiewijziging in gereguleerde gebieden.
21.13 Het opstellen van een (fiets-)parkeernormennota met aandacht voor gebieden met hoogwaardig 

OV en nieuwe gebiedsontwikkelingen. 
21.14 Bewoners staan op de eerste plaats bij de beschikbare parkeerruimte, met name in woongebieden 

met een hoge parkeerdruk.
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overal ruimte bij de eindbestemming en wordt naar 
parkeerplaatsen aan de randen van de kernen verwezen. 

Blauwe zones worden enkel toegepast in 
winkelgebieden waar geen betaald parkeren geldt.

De parkeernomen helpen bij het op maat maken van 
de ruimte die Gooise Meren voor parkeren wil toestaan. 
Gooise Meren volgt nu de CROW-parkeerkencijfers 
en heeft een gebiedsindeling op basis van de ver-
stedelijkingsgraad. De gemeente gaat de kencijfers 
verder vertalen in een eigen parkeernormennota. 
Hierbij wordt gekeken naar lagere parkeernormen 
voor gebieden waar hoogwaardig openbaar vervoer 
(HOV) is. In de huidige situatie zijn dat de NS-stations. 
Voor toekomstige ontwikkeling kunnen de normen 
ook omlaag als er nieuw HOV aangelegd wordt. 
In de parkeernormennota krijgt het College van 
B&W bevoegdheden voor het toepassen van de 
parkeernormen.

22: Het fiscaal parkeren moderniseren.

Parkeerinformatie, betaalafhandeling en handhaving 
wordt in Nederland steeds meer geautomatiseerd. 
Gooise Meren wil graag gebruik maken van deze 
mogelijkheden om het parkeren te verbeteren, 
makkelijker maken en moderniseren. Deze 
modernisering geldt voor het kopen van een 
parkeerkaartje, aanvragen van een vergunning, de 
afhandeling daarvan en handhaving op het parkeren. 

Er wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur 
waarmee ook bezoekersregelingen kunnen worden 
uitgevoerd. Controleren gaat via een scanauto die op 
kentekens gecontroleerd. De complete parkeerketen 
wordt gedigitaliseerd. 

Diverse apps helpen bezoekers in de huidige situatie 
al met betalen. Deze ontwikkelingen worden verder 
gevolgd en toegepast om contante betalingen te 
voorkomen.

22 Beleidsacties/maatregelen

22.1 De parkeerregulering wordt volledig 
gedigitaliseerd door o.a. het toepassen van 
een scanauto.

22.2 Er worden moderne parkeerautomaten 
toegepast waarmee ook bezoekersregelingen 
kunnen worden vormgegeven.

22.3 Alle betaalafhandelingen worden digitaal.

23: Gastvrij ontvangen van automobilisten, zonder dat 
dat tot overlast leidt.

Parkeren is een belangrijk onderdeel van de 
bereikbaarheid en gastvrijheid van de gemeente. Graag 
ontvangt Gooise Meren haar bezoekers en verwijst zij 
hen naar de beschikbare parkeerplaatsen. Parkeren heeft 
ook een keerzijde: het neemt veel ruimte in beslag op 
plaatsen waar dat niet altijd gewenst is. Denk daarbij aan 
de historische kernen of het centrum van Bussum. 

Een betere balans tussen de leefbaarheid en 
bereikbaarheid ontstaat door het aanbieden van 
alternatieve parkeerruimte buiten de kernen voor 
bezoekers. De bezoekers moeten wel geholpen worden 
met het vinden van de beschikbare parkeerruimte. 
Het parkeerverwijssysteem helpt daarbij. Vanuit het 
gedachtegoed van de inclusieve maatschappij is er 
extra aandacht voor het aantal parkeerplaatsen en de 
verwijzing hiernaar voor mensen met een beperking.

24: Gebruik maken van bestaande en nieuwe 
mogelijkheden zoals deelconcepten.

Om zoveel mogelijk ruimte te gebruiken om de 
leefbaarheid en gezonde omgeving te verbeteren, 
wordt gekeken naar deelconcepten en andere 
parkeeroplossingen. De trend die we al zien onder 
jongeren, waarbij het bezit van goederen afneemt en 
direct betaald wordt voor het gebruik daarvan, helpt 
daarbij. Denk hierbij aan Uber, Netflix of Swapfiets. 
Vertaald naar parkeren betekent dit dat er in de toekomst 
minder auto’s op straat zullen staan en meer mensen 
gebruik maken van deelauto’s en andere deelconcepten. 
Deze ontwikkeling zal naar verwachting  niet vanzelf 
gaan en zonder stimulans lang duren. Initiatieven vanuit 
de gemeente om dit regionaal verder vorm te geven, 
helpen dit te versnellen. Bijvoorbeeld het stimuleren van 
deelconcepten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in 
combinatie met minder parkeerplaatsen.

23 Beleidsacties/maatregelen

23.1 De vindbaarheid van de parkeergarages, 
-terreinen en de beschikbare parkeerplaatsen 
wordt verbeterd door middel van een 
parkeerverwijssysteem.

23.2 Er wordt meer duidelijkheid gemaakt welk 
type parkeerregulering van kracht is op 
straat.

24 Beleidsacties/maatregelen

24.1 Om autogebruik en parkeerbehoefte terug 
te brengen worden de mogelijkheden van 
hubs en deelconcepten nader uitgewerkt in 
bestaande en nieuwe wijken/gebieden.

24.2 Het stimuleren van deelconcepten voor de 
auto.
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25: Een handhavingsbeleid dat bijdraagt aan de 
uitvoering van het parkeerbeleid.

Handhaving is een essentieel onderdeel van de 
parkeerregulering, maar geen doel op zich. Het doel 
is om de leefbaarheid in de wijken te vergroten door 
foutparkeren te voorkomen. Om dit voorkomen moeten 
de gebruikers van de parkeerruimte weten dat zij echt 
gecontroleerd worden. Gooise Meren wil het betaald 
parkeren moderniseren zoals hierboven verwoord. Met 
een scanauto is dit ook relatief eenvoudig te handhaven. 
Dit biedt kansen voor het handhaven: er kan snel en ook 
in de avonduren worden gecontroleerd. De investeringen 
hiervoor worden uit de parkeeropbrengsten betaald, zo 
nodig door de parkeertarieven hierop aan te passen.

26: Meegaan met toekomstige ontwikkelingen.

De technische ontwikkelingen gaan ook op het gebied 
van parkeren in snel tempo door. Betalen via apps 
en  systemen in de auto, informatie over beschikbare 
parkeerruimte via de mobiele telefoon e.d. bestaat al en 
is continu in ontwikkeling. 

Parkeergarages waar auto’s automatisch kunnen 
parkeren zodat deze minder ruimte in beslag nemen 
zijn al op de markt en ontwikkelen zich verder. Ook met 
parkeren op afstand (aan de randen van de kernen) met 
vervoer naar de kernen toe in de vorm van automatisch 
rijdende voertuigen, wordt in binnen- en buitenland 
geëxperimenteerd. 

Door de stichting Wij Staan Op en het CIB Bron of 
link toevoegen voor meer info is een app ontwikkeld 
die binnen de gemeente gebruikt kan worden voor 
mensen met een gehandicapte parkeerkaart. Deze app 
vergemakkelijkt het digitaal handhaven. Dit geeft de 
gebruiker meer vrijheid en laat zien dat de gemeente 
speciaal aandacht heeft voor deze doelgroep. 

De gemeente Gooise Meren wil de ontwikkelingen 

rondom van parkeren op de voet volgen en daar waar 
mogelijk toepassen.

25 Beleidsacties/maatregelen

25.1 Er wordt voldoende capaciteit en prioriteit 
gecreëerd om het parkeerbeleid uit te voeren.

25.2 Het handhaven automatiseren door o.a. de 
inzet van scanauto’s. 

26 Beleidsacties/maatregelen

26.1 Het volgen van de ontwikkelingen ten 
aanzien van parkeren en daar waar mogelijk 
en gewenst toepassen.

26.2 De app als aanvulling op de gehandicapte 
parkeerkaart invoeren binnen Gooise Meren.
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Gooise Meren zet in op een meer leefbaardere, veilige 
en vitale gemeente. In het Mobiliteitsplan worden 
daarvoor maatregelen voorgesteld om meer te gaan 
fietsen en van het Openbaar Vervoer gebruik maken in 
plaats van met de auto te gaan. Ook het verkeersluwer 
maken van het centrum van Bussum, en de historische 
kernen van Naarden Vesting en Muiden staan daarbij 
hoog op de agenda.

De maatregelen die daarvoor voorgesteld worden 
zijn randvoorwaardelijk. Het parkeren aan de 
randen van de centra en kernen bijvoorbeeld en 
het fietsparkeren moeten eerst geregeld zijn om 
aan de verkeerscirculatie te kunnen werken. Naast 
de infrastructurele maatregelen moet ook gekeken 
worden naar de maatregelen voor gedragsverandering. 
Verkeersdeelnemers die extra aandacht nodig 
hebben zoals mensen met een beperking, ouderen of 
kinderen hebben specifieke aandacht nodig binnen het 
gedachtegoed van een inclusieve samenleving.

In de vorige hoofdstukken is de visie per thema 
verwoord in beleidsacties en maatregelen. In het 
Uitvoeringsprogramma zijn deze acties en maatregelen 
nader uitgewerkt en geprioriteerd om voor de komende 
jaren te worden uitgevoerd. 

De prioriteiten voor het Uitvoeringsprogramma zijn 
mede tot stand gekomen door de informatie uit de 
‘waarderingstool’. Van # tot # konden inwoners en 
belanghebbenden uit Gooise Meren hun voorkeur 
aangeven over planning van de uitvoering van de 
projecten. # respondenten hebben aangegeven 
welke maatregelen zij het liefst als eerste uitgevoerd 
zouden zien worden (# wordt aangevuld). Een deel van 
deze maatregelen zijn al opgenomen in bestaande 
projecten en een deel zijn nieuw. Voor verder informatie 
over deze projecten wordt verwezen naar het 
Uitvoeringsprogramma.

Het Uitvoeringsprogramma kent een kortere 
doorlooptijd dan de visie uit het Mobiliteitsplan. Per 
raadsperiode kan de dan gekozen raad een eigen 
Uitvoeringsprogramma samenstellen om binnen de 
gestelde doelen verder te werken aan een leefbaar, 
veilig en bereikbaar Gooise Meren. Indien er tussentijds 
initiatieven zijn kunnen deze of binnen de reguliere 
werkwijzen van de gemeente worden opgepakt. Dit 
kunnen klachten zijn of vragen ten aanzien van de 
inrichting van de wegen. Dit past binnen de gewone 
taken van de gemeente. 

Indien het initiatief niet binnen de reguliere 
procedures van de gemeente past wordt het volgende 
afwegingskader toegepast. Er wordt eerst gekeken 
of het initiatief aan de gestelde doelen uit het 
Mobiliteitsplan past. Daarna wordt bepaald of het 
overeenkomt met de beleidsadviezen en maatregelen 
die zijn verwoord. Als het initiatief binnen het 
Mobiliteitsplan past wordt beoordeeld  of dit ook 
binnen de andere kaders van de gemeente valt, 
bijvoorbeeld juridisch, financieel e.d. Als alle lichten op 
groen staan kan bekeken worden wanneer het aan het 
Uitvoeringsprogramma toegevoegd kan worden. 

Nader uit te werken: resultaat waarderingstool en relatie 
Uitvoeringsprogramma.


