
Motie 
Onderwerp: 
 

Veiligheid Spoorwegovergang Comeniuslaan/Zwarteweg 

Vergaderdatum:  
 

13 december 2017 

Agendapunt (nr en naam): 
 

1.1 Vreemd aan de orde van de dag 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De Raad Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
Verzoekt het college: 

 

De inrichting van de spoorwegovergang Comeniuslaan/Zwarteweg alsnog te wijzigingen naar een overweg voor 
langzaam verkeer met een toegang voor hulpdiensten. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting
1 

Overwegende dat: 
A.  bij het station Naarden/Bussum de volgende veranderingen gaan plaatsvinden: 
1. Het aantal sporen gaat van 5 naar 2,  
2. Er  een toename komt van treinverkeer (tot 26 treinen per uur), 
3. De snelheid van de intercity’s  omhoog gaat naar 130 km/h, 
4. De overgang  automatisch bediend gaat worden (AHOB), 
5. Spoorboekloos rijden wordt ingevoerd vanaf 2019.  

 
B. Op de informatie-avond van 14 nov jl. bleek dat er nog meer aanpassingen zullen plaatsvinden:  
1. Het perron van spoor 1 verlengd gaat worden in de richting van de Comeniuslaan zodat passagiers het smalle stuk van 

perron 1 vermijden (bij het station) i.v.m. intercity’s die met 130 km/h zullen langs rijden. De treinen  dichter bij de overweg 
Comeniuslaan/Zwartweg zullen stoppen.  

2. De dichtligtijden van de overweg Comeniuslaan/Zwarteweg  naar verwachting zullen stijgen t.o.v. de berekeningen 
vanwege het spoorboekloos rijden, dat na 2019 ingevoerd zal worden en vanwege het feit dat de treinen dichter bij de 
overweg Comeniuslaan/Zwarteweg zullen stoppen.  

3. Deze aanpassingen niet zijn meegenomen in het Sweco-onderzoek en het onderzoek van Goudappel-Coffeng naar de 
veiligheid van deze spoorwegovergang en  de verkeersveiligheid, waarop het college haar besluit om de 
spoorwegovergang minder veilig in te richten heeft gebaseerd.  
 

C. Er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan met een AHOB-overgang met halve bomen op deze locatie, met de trein die 
dichtbij de overgang stopt en spoorbomen die 40 minuten van het uur dicht zullen zijn. Dit zal leiden tot het zigzaggend 
omzeilen van de spoorbomen door fietsers en voetgangers om de dichtbij wachtende trein nog te halen. 
 

D. De leefbaarheid voor de direct omwonenden ernstig zal worden aangetast met bellen die het grootste gedeelte van het 
uur zullen rinkelen. Het maximale geluidsniveau van de ANABEL-bellen (90dB) op 2 meter zowel de voorkeurswaarde 
(55dB) als de maximale hogere waarde (68dB) zoals beschreven in de wet Geluidhinder ruim overschrijdt bij de huizen 
dichtbij de overgang. 

 
E. De spoorwegovergang van de Comeniuslaan nihil (tot 180 auto’s per etmaal) wordt gebruikt t.o. +/-8000 auto’s op de 

Generaal de la Reijlaan en +/-14000 op de Cort van der Lindenlaan (cijfers uit 2009, 2014 en 2015 – gemeente Bussum) en 
uit het rapport van Goudappel Coffeng blijkt dat absorptie van dit minimale aantal auto’s op de omliggende overwegen 
geen impact zal hebben. 

 
F. De Comeniuslaan een erftoegangsweg is en geen doorgaande weg. 

 
G. ProRail op 5 juli 2016 tijdens een presentatie in Jan Tabak heeft aangegeven dat zij vanuit veiligheidsoverwegingen een 

voorkeur heeft voor een oplossing zonder snelverkeer op deze overgang, zodat er een AHOB met gesloten bomen kan 
worden geplaatst. Dit heeft ProRail recent op 14 nov jl. opnieuw bevestigd. 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Marieke Munneke Smeets (Hart voor BNM) 
 



 


