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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

3 september 2019 

1512556 

De heer N.J.A. Schimmel 

Crailo Park en Bike 

 

 

1. Kennisnemen van 

De uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar een Park & Bike voorziening op Crailo. 

 

2. Inleiding 

In de raadsvergadering van 18 december 2017 met betrekking tot de aankoop van de grond Crailo 

Noord en Zuid is door uw raad gevraagd naar de haalbaarheid van een Park en Bike voorziening 

voor het Crailo-terrein en te bezien of deze voorziening in te passen is in de plannen. Een 

vergelijkbare vraag is gesteld in de raden van de gemeenten Hilversum en Laren. Met deze 

raadsmededeling wordt invulling gegeven aan dit verzoek. 

 

Op verzoek van de Colleges van Gooise Meren, Hilversum en Laren heeft de GEM Crailo het 

verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven voor een verkenning van 

kansen, mogelijkheden, belemmeringen en voorwaarden voor een Park en Bike nabij Crailo, een 

analyse van geschikte locaties nabij de afrit van de A1 en een globale inschatting van het 

ruimtebeslag. Het onderzoek geeft aan dat de voornaamste doelgroep werknemers c.q. bezoekers 

van het Mediapark betreft, gezien de bereikbaarheidsproblematiek van het mediapark. Ondanks 

dat de afstand relatief lang is, is er sprake van een aantrekkelijke route door de natuur. Een 

belangrijke conclusie is wel dat het effect op de bereikbaarheid van het Mediapark (zeer) 

bescheiden is. Als voorbeeld wordt aangehaald dat in Leeuwarden vijf Park+Bike locaties samen 

zorgen voor (slechts) enkele tientallen spitsmijdingen met de auto. Afgezet tegen de 

verkeersintensiteit nabij het Mediapark (2.000 tot 3.000 auto’s) is het effect zeer marginaal en geen 

oplossing voor de problematiek. 

 

Op basis van dit onderzoek heeft de GEM Crailo een memo opgesteld waarin zij aangeven dat de 

GEM Crailo onvoldoende aanleiding ziet om onderzoek naar realisatie van een Park+Bike op of 

nabij het plangebied Crailo voort te zetten. Het college stemt in met deze conclusie. Het college is 

evenwel van oordeel dat: 

1. er een regionaal vervolgonderzoek moet komen, waarbij op regionaal niveau onderzocht 

wordt of er interesse is van werknemers en werkgevers  voor het concept “Park en Bike” en zo 

ja, voor welke doelgroep dit het meest interessant is;  

2. samen met vervoerders en provincie gekeken moet worden naar verschillende toepassingen 

van “Park en Bike” op meerdere plekken in de regio. 

Wij zullen samen met de colleges van de gemeente Laren en Hilversum het verzoek op de agenda 

laten zetten van het regionale Overleg Fysiek Domein. Indien de uitkomsten positief zijn zal de 

regio verzocht worden een kosten-baten analyse te maken en deze voor te leggen aan de colleges. 

 

3. Kernboodschap 

De GEM Crailo heeft een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een Park en Bike 

voorziening in Crailo. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is het college van mening dat 
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er op dit moment onvoldoende aanleiding is om onderzoek naar de realisatie van een Park en Bike 

in Crailo voort te zetten. 

 

4. Consequenties 

N.v.t. 

 

5. Communicatie en participatie 

N.v.t. 

 

6. Vervolg 

N.v.t. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


