
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 7 oktober 20195 november 2019 

Datum antwoord: 5 november 2019 

Onderwerp: Ondersteuning initiatief ‘Gooise Moordenaar’ (vervolgvragen) 

 

Inleiding 
Medio 2018 heeft Goois Democratisch Platform vragen gesteld over de plannen voor de herinvoering van “De Gooise 
Moordenaar”, een “tramlijn” die diverse toeristische plekken in ’t Gooi e.o. weer zou moeten gaan verbinden. Het college gaf 
toen aan een potentiele meerwaarde te zien voor de toeristische aantrekkingskracht van o.a. onze gemeente en was dan ook 
bereid om in samenspraak met andere gemeenten de (financiële) mogelijkheden te onderzoeken.  
 
Vraag 1 
Wat is de status van dit initiatief?  
 
Antwoord 
Ons college heeft de regio G&V gevraagd dit initiatief te coördineren. De initiatiefnemers hebben namelijk een verzoek om 
subsidie ingediend bij zowel de regio G&V als bij de gemeente Huizen en Laren. Inmiddels is het standpunt van zowel de regio 
als van regio gemeenten duidelijk. De initiatiefnemer zal dan ook op korte termijn worden uitgenodigd voor een gesprek.  
 
Vraag 2 
Wat is de uitkomst geweest van het gezamenlijke onderzoek met buurgemeenten naar de mogelijkheden om dit initiatief te 
ondersteunen?  
 
Antwoord 
GM heeft de regio G&V gevraagd om dit (regionale) subsidieverzoek te coördineren. Het onderwerp is dan ook in de 
ambtelijke werkgroepen CERT (cultuur, economie, recreatie en toerisme),  het regionale directeuren overleg en het 
Portefeuillehouders overleg aan de orde geweest. Uitkomst van deze bijeenkomsten is dat hoewel het initiatief sympathiek 
is, het rendement in economisch en toeristisch opzicht onduidelijk is. Dit terwijl er een hoog investeringskapitaal gewenst is. 
Een financiële doorrekening van de ambtelijke experts wijst er op dat de meerjaren exploitatie van dit initiatief tevens 
onzeker is. Alles overziend staan zowel GM, de regio en de regiogemeenten afwijzend tegenover het verzoek.   
 
Vraag 3 
Wat is hierbij de afweging en het standpunt van specifiek Gooise Meren geweest?  
 
Antwoord  
Zie antwoord op vraag 2. GM heeft hierin geen afwijkend standpunt ten opzicht van de regio en regiogemeenten ingenomen.  
 
Vraag 4 
Is hierbij de mogelijkheid betrokken om de “tramlijn” te laten fungeren als pendeldienst voor bezoekers van Speelpark Oud 
Valkeveen, teneinde de verkeers- en parkeeroverlast te verkleinen?  
 
Antwoord 
Nee, hierbij verwijst ons college naar het eerdere antwoord hierover (onderstaand):  “De tram rijdt maximaal 25 km. per uur en 
is zoals gezegd vooral een attractie en minder een middel om de bereikbaarheid van onze gemeente te vergroten. In een vaste 
dienstregeling is niet voorzien”. 
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Inleiding 
In de regionale pers wordt melding gemaakt dat “de terugkeer van de Gooise Tram op losse schroeven lijkt te staan”, omdat 
het gevraagde startkapitaal van 4,5 ton vooralsnog niet op tafel wordt gelegd door o.a. de gemeenten Huizen, Laren, 
Blaricum en Gooise Meren. Onze fractie heeft hierover de volgende schriftelijke vragen ex. Artikel 33 RvO.  
 
Vraag 1 
Bent u van mening dat een terugkeer van de Gooise Tram a.k.a. de Gooise Moordenaar een meerwaarde kan zijn voor de 
toeristische aantrekkingskracht en bereikbaarheid van onze gemeente? Waarom?  
 
Antwoord 
De terugkeer van de Gooise Tram kan een bijdrage leveren aan de toeristische aantrekkingskracht van onze gemeente. Op 
basis van nadere informatie aangeleverd door de initiatiefnemer blijkt dat de Gooise Tram een attractie is. De tram verbindt 
bezienswaardige locaties in onze gemeente. De tram rijdt maximaal 25 km. per uur en is zoals gezegd vooral een attractie en 
minder een middel om de bereikbaarheid van onze gemeente te vergroten. In een vaste dienstregeling is niet voorzien. 
 
Vraag 2 
Is het college bereid een financiële bijdrage te doen om dit initiatief mogelijk te maken? En wil het college hierbij de 
verbinding zoeken met de collega’s uit de regio?  
 
Antwoord 
Het college is bereid in samenspraak met de andere gemeenten de (financiële) mogelijkheden te onderzoeken. Het bedrag is 
niet in onze gemeentelijke begroting opgenomen. De tram zal overigens in de gemeente Laren/Blaricum, Huizen en Gooise 
Meren gaan rijden. Uit navraag is gebleken dat de gemeente Huizen nog geen besluit heeft genomen over de gevraagde 
gelden. Dit in afwachting van een nadere uitwerking. 
 
Vraag 3 
Wil het college zich ervoor inzetten dat er net als voorheen ook haltes in Muiderberg en Muiden komen, als de Gooise Tram er 
daadwerkelijk komt?  
 
Antwoord 
Mocht de Gooise tram inderdaad worden gerealiseerd, dan ligt het naar wij van de initiatiefnemer hebben begrepen in de 
rede dat Muiden/Muiderberg ook in de route worden opgenomen. 
 


