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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. 
 
 

Naam en fractie: Marieke le Noble, Hart voor BNM 

Datum indiening: 31 maart 2021 

Datum antwoord: 8 december 2021 

Onderwerp: P+R Bussum Zuid 

 

Inleiding 
In de raadsmededeling 2070151 RM Proces Bussum-Zuid Buitenpoort, wordt aangegeven dat er door NS wordt 
nagedacht de P+R van Bussum Zuid betaald (‘gereguleerd’) te maken. Hart voor BNM heeft hierover de volgende 
vragen: 
 
Vraag 1 
Het omliggende gebied, zowel de woonstraten als bijvoorbeeld de parkeerplek bij de Zandzee en de begraafplaats, 
zijn vrij parkeren. Vind het college het wenselijk dat reizigers alternatieven gaan zoeken voor de betaalde P+R in de 
directe omgeving van Bussum-Zuid? Zo nee, ziet het college mogelijkheden dit effect te voorkomen? 
 
Antwoord 
Het klopt dat NS het voornemen heeft om in 2022 betaald parkeren in te voeren op de P+R Bussum zuid. Forenzen 
kunnen dan met korting parkeren. Het doel van NS met het invoeren van betaald parkeren is gericht op het 
behouden van forenzen en om recreanten en werknemers met locaties elders in Bussum te weren. 
 
Het college deelt de zorgen van NS over de te geringe parkeercapaciteit van de P+R Bussum Zuid.  
Tegelijkertijd vindt het college het onwenselijk dat reizigers alternatieven gaan zoeken in het geval van een betaald 
P+R terrein. 
 
Het college denkt dat ongewenste effecten kunnen worden voorkomen door het parkeren voor forenzen gratis te 
houden. 
 
Vraag 2 
In de recent vastgestelde Mobiliteitsvisie wordt beschreven dat er naar gestreefd wordt om de kernen van onze 
gemeente autoluw te maken. Wanneer Bussum-Zuid een betaalde P+R wordt, zullen mogelijk meer mensen kiezen 
om bij station Naarden-Bussum te parkeren, wat zal betekenen dat er meer auto’s door het centrum van Bussum 
zullen rijden. Vind het college het wenselijk dat meer reizigers zullen gaan parkeren bij Naarden-Bussum? Zo nee, 
ziet het college mogelijkheden dit effect te voorkomen? 
 
Antwoord 
De P+R Bussum zuid heeft een regionale functie, forenzen uit het brede achterland komen naar Bussum zuid. Wij 
verwachten niet dat men vanuit ’s-Graveland de P+R Naarden Bussum als geschikt alternatief zal zien voor de P+R 
Bussum zuid. De P+R Naarden Bussum is verder weg gelegen en ook minder gemakkelijk bereikbaar dan P+R 
Bussum zuid.  
 
Vraag 3 
Van een P+R maken hoofdzakelijk forensen gebruik. Gebruikers van de faciliteiten van een Buitenpoort komen 
juist met de trein om van de natuur te genieten, en hoeven dus in de meeste gevallen geen gebruik te maken van 
de P+R. Wat is het verband tussen een gereguleerde P+R en de ontwikkeling van een Buitenpoort? Kan de NS de 
Buitenpoort ook ontwikkelen zonder dat de gereguleerde P+R wordt ingevoerd? 
 
Antwoord 
Het reguleren van de P+R en het ontwikkelen van een Buitenpoort zijn twee separate ontwikkelingen die 
inhoudelijk geen verband houden met elkaar en waar tevens twee verschillende organen de trekkersrol hebben. 
Het reguleren van de P+R is een wens van de NS en het concept Buitenpoorten is een initiatief van de provincie. 



Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 
 
 
Omdat zij qua planning op dit moment min of meer gelijk oplopen worden zij samen genoemd, maar het 
ontwikkelen van de buitenpoort is niet afhankelijk van het al dan niet reguleren van de P+R. 
 
Vraag 4 
Welke rol kan de gemeenteraad spelen in het vaststellen van de regulering van de P+R? En welke rol kan de 
gemeenteraad spelen in het al dan niet ontwikkelen van een Buitenpoort? 
 
Antwoord 
Het P+R terrein nabij station Bussum Zuid is in eigendom en beheer bij NS.  
Het college is in overleg met NS om mogelijke oplossingen, zoals het reguleren van het P+R terrein, te bespreken. 
Wij wachten op dit moment voorstellen van NS af. NS heeft als eigenaar van de grond het initiatief. 
 
Het ontwikkelen van station Bussum zuid als “Buitenpoort” zien wij als een kans om van Bussum zuid een plek te 
maken waar een fraaie overgang naar de natuur te realiseren valt. 
 
In het geval dat een omgevingsvergunning vereist is voor de uitvoering van de plannen van NS, is het college 
bevoegd deze vergunning toe te kennen of te weigeren. Is er geen omgevingsvergunning nodig, dan heeft het 
college geen bevoegdheden. De gemeente is echter wel gesprekspartner, gezien onze eigen ambities rond station 
Bussum Zuid. 
 


