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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: Rolien Bekkema, Partij van de Arbeid  

Datum indiening: 23 maart 2022 

Datum antwoord: 23 mei 2022 

Onderwerp: De maximale snelheid aan de Brinklaan-Zuid te verlagen naar maximaal 30 
km/u.   

 

Inleiding 
Op de Brinklaan-Zuid, tussen de Vituskerk en station Bussum-Zuid, geldt nu een maximale snelheid van 50 km/u. Terwijl op 
de meeste straten die uitmonden op de Brinklaan een maximale snelheid van 30 km/u geldt. Bovendien rijdt er veel zwaar 
verkeer over dit stuk van de Brinklaan, zoals vrachtwagens en de GAD. De bewoners ervaren dit deel van de Brinklaan onveilig 
en hebben zelf, uit wanhoop, bordjes langs de weg opgehangen met 30 km p/u. 
 
Vraag 1 
Bent u bekend met deze verkeerssituatie op de Brinklaan-zuid? En klopt het dat de omwonenden al meerdere keren aandacht 
hebben gevraagd over de, in hun ogen, onveilige situatie? 
 
Antwoord 
Ja 
 
Vraag 2 
Acht u de huidige situatie uit het oogpunt van verkeersveiligheid aanvaardbaar? Zo ja, kunt u dit toelichten? En zo nee, bent u 
voornemens aan deze situatie iets te doen om de veiligheid te vergroten, en waar denkt u aan? 
 
Antwoord 
Ja, de huidige weginrichting is passend bij het ingestelde snelheidsregime. De Brinklaan heeft vrij liggende fietspaden aan 
beide zijde van de weg. Op meerdere plekken wordt de gelegenheid geboden om via zebrapaden over te steken. Na overleg 
met actieve buurtbewoners zullen de fietsoversteekplaatsen ter hoogte van de Singel en de Gooibergstraat nog extra 
geaccentueerd worden. 
 
De wens van bewoners om 30km/uur te willen instellen kan behalve gelegen in de verkeersveiligheidsbeleving - die afwijkt 
van de feiten -  ook ingegeven worden door beleefde geluidshinder, leefbaarheid of gewenste omgevingskwaliteit. Dit zijn 
legitieme wensen die in politieke zin al in het vastgestelde beleid (mobiliteits- en parkeervisie) zijn afgewogen ten opzichte 
van andere waarden zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid en doorstroming. In het in maart 2021 door de raad vastgestelde 
mobiliteits- en parkeervisie heeft de Brinklaan tussen Ceintuurbaan en Herenstraat de functie van gebiedsontsluitingsweg 
behouden. Bij deze wegen is een goede doorstroming gewenst. Bij deze functie past het huidige snelheidsregime goed. Het 
college is daarom niet van plan de snelheid te verlagen. 
 
Vraag 3 
Denkt u dat de verkeersveiligheid zal verbeteren door de maximale snelheid te verlagen naar 30 km/u? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
Nauwelijks, zoals bij antwoord 2 al aangegeven heeft de Brinklaan vrij liggende fietspaden en meerdere 
oversteekvoorzieningen. Indien men de basis gedragsregels volgt kan men veilig oversteken. De geregistreerde ongevallen 
(minder dan 2 per jaar)  die plaats hebben gevonden sinds 2014 tussen de Ceintuurbaan en de Herenstraat  hebben zeer 
verschillende oorzaken, botspartners en omstandigheden. Hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken ten aanzien van 
ontwerpgebreken aan de infrastructuur..  
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Vraag 4 
Op welke termijn denkt u een maximale snelheid van 30 km/u te kunnen realiseren op de Brinklaan? En bent u het met ons 
eens dat het wat betreft de verkeersveiligheid wenselijk zou zijn als in alle 4 de kernen in Gooise Meren 30 km/u de maximale 
snelheid wordt? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
Met de door de gemeenteraad in maart 2021 vastgestelde mobiliteits- en parkeervisie is de Brinklaan tussen de Herenstraat 
en Ceintuurbaan aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Bij dit type van weginrichting is een 
maximumsnelheid van 50 km/uur gebruikelijk. De huidige inrichting met asfalt en vrij liggende fietspaden is hierbij passend. 
Een verlaging van de maximumsnelheid zal door de huidige weginrichting niet direct leiden tot ander verkeersgedrag omdat 
de huidige weginrichting daartoe niet uitnodigt. Een verlaging van de maximumsnelheid op delen van de Brinklaan zal 
daarom alleen effectief zijn wanneer dit gepaard gaat met een passende herinrichting. Deze is niet begroot. Een eventuele 
verandering van vastgesteld beleid zal daarmee niet eerder kunnen plaatsvinden dan wanneer het betreffende traject aan 
vervanging toe is. De levensduur van wegen is lang en de planning ervan vindt plaats op basis van technisch onderzoek. 
 
Het college is op grond van vorengenoemd voorbeeld er geen voorstander om de maximumsnelheid op wegen binnen de 
kernen te verlagen zonder een bijpassende herinrichting. De vermeerdering van 3okm-straten of gebieden is hierom een 
geleidelijke transitie die al vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw is ingezet. Hierdoor is al een zeer groot deel van het 
wegennet van Gooise Meren als een 30km-straat of gebied ingericht.  
 
Daarnaast moet gewaakt worden voor het gevaar dat bij onvoldoende doorstroming op het of aanbod van hoofdwegennet 
het verkeer weer meer via de haarvaten (en dus woonstraten) van het verkeerssysteem haar bestemmingen zoekt. Bij een 
onvoldoende evenwichtige verdeling tussen 50km en 3okm/uur wegen kan dit leiden tot juist meer sluipverkeer en 
verkeersonveiligheid. 
 
Vraag 5 
In samenwerking met de Provincie zijn er op meerdere plekken in Noord-Holland 'spaarpalen' geplaatst. Bijvoorbeeld in 
Hilversum en Bergen. De spaarpalen belonen automobilisten indien zij zich houdende maximale snelheid.  De pilots laten 
gewenst resultaat zien, er wordt minder hard gereden en het bijeen gespaarde geld wordt in de directe omgeving 
geïnvesteerd. Bent u bereid na te denken over een dergelijk alternatief om de verkeersveiligheid te verbeteren, indien het niet 
mogelijk is om de snelheid binnen afzienbare tijd te verlagen naar max 30 km/u? 
 
Antwoord 
De spaarpalen vielen onder een subsidieregeling. Deze subsidieregeling is vervallen. Om voor plaatsing in aanmerking te 
komen moest voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. De gemeente kon hier niet aan voldoen en heeft daarom van 
inschrijving afgezien. De regeling wordt door de provincie nog geëvalueerd op effectiviteit. Het college wacht die evaluatie af 
voordat zijn een oordeel velt over het instrument. Het bijeen “gespaarde” geld van een spaarpaal moet uit de 
gemeentebegroting gefinancierd worden. De gemeenteraad heeft aan het college geen budgetten beschikbaar gesteld 
waaruit kleine infrastructurele aanpassingen gefinancierd kunnen worden. 
 
De gemeente Gooise Meren plaatst zelf geregeld smileys en laat deze rouleren door de gehele gemeenten. Inwoners kunnen 
plekken aandragen wat ook geregeld gebeurd. Deze smileys hebben een vergelijkbaar positief (tijdelijk) effect op de 
snelheidsopvolging. Het college vindt dit vooralsnog voldoende effectief. Bij de eerstvolgende wisselronde zal het college 
opnieuw een smiley hangen. 
 


