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Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. De Verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen Gooise Meren 2018 vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

De verordening over routering gevaarlijke stoffen krijgt u aangeboden omdat voor deze 

verordening artikel 28 wet Algemene regels gemeentelijke herindeling (ARHI) van toepassing is. 

 

In maart 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over gemeentelijke wegen geëvalueerd  in 

opdracht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en in samenwerking met de 

gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en de Veiligheidsregio Gooi 

en Vechtstreek.  

Van de oude fusiegemeenten kende alleen Bussum een verordening routering gevaarlijke stoffen. 

Naarden en Muiden hadden na de evaluatie in 2011 de gemeentelijke routering al opgeheven. 

De huidige routering in Bussum leidt het doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen tussen de 

Bussummergrindweg en de Rijksweg A1 via de Ceintuurbaan. Deze route is in het verleden 

ontstaan om een doorgaande route over de N236 richting Weesp te creëren en wordt naast 

doorgaand vervoer gebruikt ter bevoorrading van propaantanks in het buitengebied. 

 

Op 1 april 2015 is de Wet tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (verder Wvgs) in 

werking getreden. In aansluiting op de wetswijziging kan er een nieuw routeringsbesluit worden 

vastgesteld. Deze wijziging noodzaakt aanpassing van routeringsbesluiten die voor 1 april 2015 zijn 

genomen. Dit is een vereiste genoemd in artikel 2 lid 2 van de Wijzigingswet. 

 

3. Beoogd effect 

Het reguleren van het vervoer van gevaarlijke stoffen in de gemeente Gooise Meren.  

 

4. Argumenten en onderbouwing 

1.1 Op grond van artikel 28 wet Algemene regels gemeentelijke herindeling (ARHI) is de gemeente 

verplicht om verordeningen  voor 1 januari 2018 te harmoniseren. 

De wet ARHI is op de "Verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen over de weg Bussum" van 

toepassing. Met de vaststelling van deze verordening wordt de rechtskracht van de huidige 

routering behouden. 

 

1.2 De verordening is in overeenstemming met de evaluatie van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over gemeentelijke wegen van maart 2017. 

Uit de evaluatie blijkt dat voor Naarden, Muiderberg en Muiden geen routering wordt geadviseerd 

en dat de inzichten uit de evaluatie 2011 voor deze kernen nog steeds gelden. De ruimtelijke 

ontwikkeling van de locaties Krijgsman en de Bloemendalerpolder (gemeente Weesp) leiden 

eveneens niet tot andere inzichten over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het grondgebied van 

de voormalige gemeente Muiden. 
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Uit de evaluatie blijkt verder dat de huidige routering vervoer gevaarlijke stoffen door Bussum 

voorziet in een doorgaande route van en naar de buurgemeenten. Uit de analyse blijkt verder dat 

de huidige routering daarbij de voorkeur verdient boven routeringsalternatieven in de directe 

omgeving. Er zijn geen recente ontwikkelingen die tot een ander inzicht leiden, noch worden deze 

verwacht. Geadviseerd wordt daarom om de huidige routering te continueren. 

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

nvt 

 

6. Duurzaamheid 

Er spelen geen PPP aspecten. 

 

7. Financiële onderbouwing 

Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

8. Communicatie en participatie 

Na besluit Raad in 2017, zal de verordening worden gepubliceerd op overheid.nl en in de 

Staatscourant en in werking treden op 1 januari 2018. 

 

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

1. Verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen Gooise Meren 2018, inclusief kaartje 

huidige routering gevaarlijke stoffen in Bussum. 

2. Evaluatierapport Anteagroup Routering vervoer gevaarlijke stoffen, 20 maart 2017 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘Verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen Gooise Meren 2018’ met 

zaaknummer 531558 van het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

1. De Verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen Gooise Meren 2018 vast te stellen. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


