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Formulier voor Raadsleden en College 
Politieke Avond gemeenteraad Gooise Meren 
Mailen aan: griffie@gooisemeren.nl 

Verzoek / Vraag (ogv RvO in te dienen bij)      5 oktober 2016  - Beantwoording: 09 november 2016 

Agendacommissie 
Vergadert 2 wekelijks 

Voorzitter raad Griffier 
 

Naam indiener:*1 

 
Naam indiener: 
 

Naam indiener: 
Marieke Munneke Smeets 
Hart voor Bussum 

 Schriftelijke vragen raadsleden 
Aan college of burgemeester (opvattingen).  
Art 33 RvO (niet zijnde informatieve vraag  van feitelijke/technische  aard  ogv  verordening ambtelijke 
bijstand voor bijv. raadsvoorstellen. Zie daarvoor apart formulier technische vragen). De griffier zorgt 
voor verspreiding. Beantwoording zsm en in ieder geval binnen 4 weken. 

Onderwerp: Herinrichting spoorwegovergangen Gooise Meren en herinrichting aanloopwegen naar 
spoorwegovergangen 

Vraag (art. 33 RvO)  

Aanleiding/Doel/Toelichting: Raadsvergadering 28 september 2016 n.a.v. Motie Hart voor Bussum 

 
Op 28 september jl. heeft Hart voor Bussum een motie ingediend met de volgende inhoud: 
 
Verzoekt het college: 
 

1. De veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen bij de spoorwegovergang op de 
Comeniuslaan/ Zwarteweg en bij ProRail te pleiten voor een gesloten overgang (AHOB met 
gesloten bomen) en een optimaal veilige inrichting.   

2. Indien een gesloten overgang alleen mogelijk is als de functionaliteit van de spoorwegovergang 
wijzigt van gemengd (snel en langzaam verkeer) naar uitsluitend langzaam verkeer, te kiezen 
voor een wijziging naar langzaam verkeer en dit aan te geven bij ProRail.   
 

Overwegende dat: 

 De overweg op de Comeniuslaan/Zwarteweg, gemengd ingericht (voor snel en langzaam 
verkeer), op dit moment handmatig bediend wordt door ProRail (EBO) en daardoor afgesloten kan 
worden door hele spoorbomen.  

 Er de volgende veranderingen gaan plaatsvinden: het aantal sporen gaat van 5 naar 2, er komt 
een toename van treinverkeer (tot 26 treinen per uur) en de overgang gaat automatisch bediend 
worden (AHOB).  

 Het gevolg van deze veranderingen met de huidige gemengde functionaliteit van de overgang 
betekent dat de overgang een AHOB met halve bomen en rinkelende bellen zal worden. 

 Een AHOB-overgang met halve bomen op deze locatie met de huidige inrichting van het 
stratenplan (2 wegen -vanuit Binnenhof en vanaf station langs het spoor- die uit komen op het niet 
afgeschermde gedeelte van de overgang) zal leiden tot gevaarlijke situaties: zigzaggend omzeilen 
van de spoorbomen door fietsers en voetgangers. 

 De gemeente Gooise Meren voor 1 oktober 2016 aan ProRail aan moet geven welke functionele 
inrichting zij kiest voor de spoorwegovergang (gemengd of voor uitsluitend langzaam verkeer). 

 De unaniem aangenomen motie door de raad van Bussum dd 28 mei 2015 heeft vastgelegd dat 
de huidige gemengde functionaliteit in stand zou blijven bij herinrichtingen ervan uitgaande dat de 
spoorwegovergang handmatig bediend zou blijven.  

 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). 

 De Comeniuslaan een erftoegangsweg is en geen doorgaande weg. 

 ProRail op 5 juli jl. tijdens een presentatie in Jan Tabak heeft aangegeven dat zij vanuit 
veiligheidsoverwegingen een voorkeur heeft voor een oplossing zonder snelverkeer voor deze 
overgang, zodat er een AHOB met gesloten bomen kan worden geplaatst.  

 
Wethouder Sanders heeft namens het college van B&W de volgende uitspraken gedaan in 
reactie op de motie: 

 “We gaan geen wijzigingen aanbrengen in functionaliteiten...”  

 “…De inrichting van de overweg is de verantwoordelijkheid van ProRail en de 
aansluitende weg gaan we samen met de buurt inrichten…”  
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 “…In januari gaan we avonden organiseren en meerdere opties presenteren…”  

 “…Wij kunnen van harte toezeggen, dat zodra wij dit ontwerp van Prorail ontvangen 
hebben, het graag naar u toebrengen om te beoordelen of het in uw ogen veilig genoeg 
is.”  

 “…Het is onverstandig om er één uit te halen (in reactie op de aanpassing van 
Comeniuslaan van gemengd naar langzaam verkeer). We moeten de doorstroming als 
geheel bekijken…” 

 
Hart voor Bussum heeft enkele vragen over de burgerparticipatie, de veiligheid van de overweg 
op de Comeniuslaan, de verkeersdoorstroming en de toezeggingen tijdens de raadsvergadering. 
 

1. Burgerparticipatie 

 In Bussum is in mei 2015 een motie aangenomen met daarin het volgende opgenomen 
m.b.t. burgerparticipatie: “Bij alle projecten van ProRail aan de Gooilijn niet alleen de 
wettelijke inspraak van bewoners en stakeholders, maar ook daadwerkelijk participatie 
van bewoners en stakeholders te waarborgen.”  

  Het buurtcomité van de Gen. de la Reijlaan heeft sinds 2011 intensief contact gezocht 
met de gemeente middels brieven met suggesties voor verbetering van de 
verkeersveiligheid etc. en heeft diverse malen verzocht om maatregelen voor een 
veiligere overgang en straat. In 2015 geeft Veilig Verkeer Nederland aan de situatie op 
de G. de la Reijlaan als ernstig in te schatten. Op de bijeenkomst van 5 juli jl. van ProRail 
hebben vertegenwoordigers van de Gen. de la Reijlaan aangegeven graag betrokken te 
willen worden bij de plannen voor de herinrichting van de spoorwegovergang en de 
inrichting van de aansluitende wegen.  

 Het College geeft aan tijdens de raadsvergadering dat uitsluitend voor de aansluitweg 
(Comeniuslaan) van de overweg C-Z (Comeniuslaan- Zwarteweg) een 
burgerparticipatietraject wordt opgestart in januari a.s. 

 Het kaderplan centrum is de basis voor de herinrichting van de aansluitwegen voor de 
overgangen Gen. de La Reijlaan en Meerweg. 

 Tot 1 oktober had het college de mogelijkheid om een verkeersbesluit te nemen over de 
overweg C-Z en dit in te richten voor uitsluitend langzaam verkeer. 

 De conceptontwerpen van de herinrichting van de overweg C-Z zijn al 3 weken geleden 
naar het college gestuurd door ProRail. 

 
a. Er is ondanks de motie van mei 2015 geen burgerparticipatie opgestart voor de 

herinrichting van de overwegen in Gooise Meren. Waarom is dit niet gebeurd? 
Antwoord: het inrichten van de overwegen is een verantwoordelijkheid van ProRail en 
er is daarom geen ruimte voor de gemeente om daarvoor participatie in te stellen. 

b. Waarom is de mogelijkheid van een overweg voor langzaam verkeer, de meest 
veilige inrichting van de overweg niet in de burgerparticipatie gebracht, zoals in feite 
de motie van mei 2015 m.b.t. burgerparticipatie wel is bedoeld? Antwoord: Dit is niet 
aan de orde omdat de functie van de overweg niet verandert.  

c. Er wordt uitsluitend voor de aansluitweg (Comeniuslaan) van de overweg C-Z 
burgerparticipatie opgestart, waarom niet voor de aansluitwegen van de andere 
overgangen? Antwoord: Dit is onjuist, ook voor de wegvakken bij de twee  andere 
relevante overwegen (Meerweg en de Generaal de la Reijlaan) kan naar verwachting 
vanaf januari volgend jaar overlegd worden met de omgeving, afhankelijk van het 
beschikbaar komen van de ontwerpen van ProRail.  

d. Hoe kan het kaderplan centrum het uitgangspunt zijn voor de aansluitwegen op de 
overwegen Gen. de la Reijlaan en Meerweg aangezien het centrumplan niet is 
vastgesteld in de raad. Antwoord: Bedoeld wordt de vastgestelde gebiedsvisie 
centrum. Zolang uw raad geen nieuwe visie in de plaats heeft gesteld is deze visie 
leidend.  

e. Is er bij de ontwikkeling van het ontwerp van de herinrichting van overweg en de 
aansluitweg van de overweg op de Gen. de la Reijlaan op enige wijze de input van 
het buurtcomité van de Gen. de la Reijlaan meegenomen? Als dit niet is gebeurd, 
waarom niet? Antwoord:Gooise Meren gaat niet over de inrichting van de overweg. 
Buurtcomité Generaal de la Reijlaan wordt op dezelfde manier als andere comités bij 
de plannen voor de inrichting van de wegvakken betrokken.   
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f. Voor de westzijde van het station (kant Action) en de overweg Generaal de la 
Reijlaan wordt nog een plan gemaakt voor de aansluiting op het spoor. Wanneer gaat 
dit gebeuren en zal hier wel burgerparticipatie worden ingebouwd? Antwoord: Ja, 
Hierbij zal participatie plaatsvinden. Overigens is de grond in eigendom bij NS en NS 
zal verdere stappen zetten voor een nieuw ontwerp van de westzijde van het station. 
Wij verwachten deze stappen in 2017. 

 
2. Veiligheid  

 Als gevolg van de voorgenomen aanpassing van EBO naar AHOB (halve bomen) vindt 
er opsss de overweg C-Z een zeer significante aanpassing plaats die een verslechtering 
van de veiligheid tot gevolg heeft. Bij wijzigingen moet onderzoek worden gedaan in het 
kader van de derde kadernota railveiligheid van juni 2010. Deze kadernota stelt dat 
aanpassingen die leiden tot het verminderen van de veiligheid van de overgang niet zijn 
toegestaan, behalve als de initiatiefnemer aan de hand van een risicoanalyse kan 
aantonen dat door aanvullende maatregelen de overwegveiligheid niet verslechtert en 
daarmee de risico’s worden beheerst.  

 De gemeente is doordat zij geen verkeersbesluit hebben genomen voor aanpassing van 
de functionaliteit van de overweg de initiatiefnemer geworden van de wijziging van de 
veiligheid van de overgang. 

 ProRail heeft aangedrongen op een verkeersbesluit (van gemengd naar langzaam 
verkeer vanuit het oogpunt van veiligheid) 
De volgende vragen hebben uitsluitend betrekking op de overweg C-Z en niet op de 
aanloopstraat. 
a. Heeft de gemeente de risicoanalyse uitgevoerd en de aanvullende maatregelen in 

kaart gebracht die nodig zijn bij de herinrichting van de overweg? Antwoord: Nee, de 
inrichting en veiligheid van de overweg zijn namelijk de wettelijke 
verantwoordelijkheid van ProRail, inclusief het in kaart brengen van eventuele 
aanvullende maatregelen waarover overleg mogelijk is. ProRail heeft aangegeven te 
verwachten dat binnen ongeveer drie weken na nu een definitief rapport overhandigd 
kan worden waarin risico’s zijn geanalyseerd over o.a. de overweg Comeniuslaan. 

b. Welke aanvullende maatregelen zijn er nodig om de risico’s te beheersen? Antwoord: 
Eventuele benodigde aanvullende maatregelen worden aangegeven in de 
risicoanalyse van ProRail. Zie verder 2.a.  

c. Wij willen graag bij de beantwoording de risico-analyse meegestuurd krijgen. 
Antwoord: Zodra wij de definitieve risicoanalyse hebben ontvangen (binnen enkele 
weken), zullen wij deze doorsturen. ProRail zal deze vervolgens in de raad komen 
uitleggen en toelichten. Een datum hiervoor is nog niet bepaald. 

d. Het college heeft de risico-analyse en het oordeel van ProRail over de afname van 
veiligheid en het dringende advies voor een overweg voor langzaam verkeer niet 
naar de raad gestuurd. Waarom niet? Antwoord: Een oordeel van ProRail dat de 
overweg onveiliger wordt, is ons niet bekend. Ons is ook geen dringend advies 
bekend om de overweg Comeniuslaan te downgraden. Zie verder 2.c. 

e. Waarom legt het college het dringende advies van ProRail voor een overweg voor 
langzaam verkeer in het kader van de veiligheid naast zich neer? Meer specifiek: uit 
welk aanvullend onderzoek of uit welke ingehuurde expertise komt een conclusie die 
het dringende advies van ProRail voor een overgang voor langzaam verkeer 
weerlegt? Antwoord: Zie 2.d.  

 
3. Verkeersdoorstroming 

 Uit de metingen van de verkeersdoorstroming van de afgelopen jaren blijkt dat de 
overweg Gen. de la Reijlaan gemiddeld per etmaal door ong. 8000 auto’s wordt gebruikt, 
de Cort van der Lindenlaan door ong. 14.000 tot 15.000 auto’s en bij de Comeniuslaan 
het gebruik nihil is tot maximaal gemeten 180 auto’s. 

 Door aanpassingen in de dichtligtijden en de keuze van het college om de overweg open 
te houden voor langzaam en snel verkeer zal de verkeersdruk van auto’s op de 
Comeniuslaan toenemen.  

 Het college heeft de toezegging gedaan de veiligheid te monitoren op de overweg C-Z.  
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 Het college geeft aan tijdens de raadsvergadering dat het onverstandig is één schakel in 
het geheel te veranderen, d.w.z. de Comeniuslaan aan te passen van gemengd naar 
langzaam verkeer.  
 

a. Waarom is de Comeniuslaan als schakel meegenomen in de doorstroming 
van het verkeer, terwijl het nu geen rol van betekenis speelt in de 
doorstroming ? Antwoord:. Conform het staande Verkeersbeleid is de 
Comeniuslaan functioneel gezien een belangrijke interwijkse schakel in het 
wegennet van Naarden en Bussum. Dit staat los van het gebruik.  

b. Wat is de visie op de doorstroming op het verkeer over de overweg C-Z? In de 
wandelgangen zijn aantallen van 2000 tot 3000 genoemd. Specifiek: hoe veel 
auto’s per etmaal mogen deze overweg passeren. Antwoord: De 
Comeniuslaan is een erftoegangsweg, dit is een weg met overwegend een 
verblijfsfunctie. In zijn algemeenheid wordt voor een erftoegangsweg 
uitgegaan van 5.000 tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Zie verder 3.a.  

c. Hoe gaat het college de veiligheid monitoren? Hoe gaat u de veiligheid 
meten? Antwoord: ProRail heeft een overwegenveiligheidsregister. Het 
college houdt sinds 2008 ook zelf de incidenten op of nabij de overwegen bij.   

d. Wat is voor het college de grens? Oftewel wanneer zal het college de 
overweg willen aanpassen van gemengd naar langzaam verkeer? Antwoord: 
Na de uitvoering van het project zal op basis van dubbelpassages, actuele 
metingen en het concrete verkeersgedrag een integrale afweging voor het 
totale wegennet worden gemaakt. 

 
4. De toezeggingen 

 De wethouder heeft de volgende toezeggingen gedaan:  
“…In januari gaan we avonden organiseren en meerdere opties presenteren…”  
“…Wij kunnen van harte toezeggen, dat zodra wij dit ontwerp van Prorail ontvangen 
hebben, het graag naar u toebrengen om te beoordelen of het in uw ogen veilig genoeg 
is.”  
Tevens is er een toezegging gedaan dat zo gauw het college de dichtligtijden van 
ProRail had ontvangen deze naar de raad zouden komen. 

 De 3 conceptontwerpen heeft de gemeente 2 – 3 weken geleden ontvangen van ProRail. 
Het college krijgt binnenkort de definitieve ontwerpen van ProRail, nadat ProRail een 
brief van de gemeente heeft ontvangen waarin zij aangeeft te kiezen voor behoud van de 
huidige functionaliteit (een gemengde overweg) op de Comeniuslaan. Het college heeft 
een toezegging gedaan in de gemeenteraadsvergadering van 28 sept. jl., dat de raad 
mag beoordelen of de definitieve ontwerpen in hun ogen veilig zijn.  

 De herinrichtingsplannen van de overige overgangen worden slechts ambtelijk verstrekt, 
omdat hier grote veranderingen optreden, anders dan het teruggaan van 5 naar 2 
sporen. 

 Voor het plaatsen van een overweginstallatie is geen publiekrechtelijke toestemming 
vereist, d.w.z. dat de gemeenteraad of het college wel een oordeel over de inrichting kan 
geven, maar dat dit niet leidt tot wijzigingen.  

 De nieuwe dichtligtijden zijn al 11 juli jl. door ProRail naar het college gestuurd. 
 

a. Het college heeft er voor gekozen de raad niet de conceptontwerpen van de 
overweg C-Z te doen toekomen. Waarom is hiervoor gekozen? Waarom kiest 
het college ervoor om tijdens de raadsvergadering de indruk te wekken dat de 
conceptontwerpen nog niet bekend waren bij het college? Antwoord: 
Conceptontwerpen waren niet voldragen genoeg om te delen. ProRail werkt 
op dit moment aan definitieve ontwerpen. 

b. Voor het plaatsen van een overweginstallatie is geen publiekrechtelijke 
toestemming vereist. Hoe is uw toezegging op dit punt te interpreteren? 
Antwoord: De gemeente en bewoners kunnen een mening hebben over de 
veiligheid van het ontwerp van de overweg (er zijn meerdere varianten en 
uitwerkingen daarvan mogelijk) maar het rijk is bevoegd gezag.  

c. Welke invloed heeft de raad nu nog op de definitieve ontwerpen van ProRail, 
gezien punt b? Hoe is uw toezegging te interpreteren? Antwoord: Zie 2.a.. 
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d. Indien de gemeenteraad de definitieve ontwerpen als onveilig beoordeeld en 
de termijn van ProRail (1 okt met iets speling) is verlopen, bent u, als college, 
dan bereid om naar de raad te gaan met een voorstel om zelf de gewijzigde 
inrichting van de spoorwegovergang te bekostigen. Antwoord: Het beoordelen 
van de overwegveiligheid is een rijksaangelegenheid. Het rijk zal de veiligheid 
toetsen aan de vastgestelde criteria en normen.  
Zou de veiligheid op overwegen volgens die toetsing verminderen, dan gaan 
wij daarover in gesprek met ProRail en zullen wij hun vragen hoe zij dit gaan 
oplossen. Tenslotte geeft de Kadernota aan dat aanpassingen die leiden tot 
het verminderen van de veiligheid niet zijn toegestaan. 

e. Hoe komt het dat het college aangeeft in de raad dat zij de nieuwe 
dichtligtijden nog niet in bezit heeft, terwijl dit wel zo is? Hoe komt het dat het 
college hier niet van op de hoogte is? Antwoord: Ten tijde van de 
raadsmededeling van mei 2016, waren de nieuwe dichtligtijden ons inderdaad 
nog niet bekend.  

 


