
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. 
 
 

Naam en fractie: Marieke le Noble, Hart voor BNM 

Datum indiening: 31 maart 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: P&R Bussum Zuid 

 
Inleiding 
In de raadsmedeling 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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
 


