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In uw motie ‘Ontwikkeling Spoorzone Naarden-Bussum’ van 28 mei 2015
heeft u de kaders gesteld voor de verdere aanpak van het treinverkeer. Deze
punten zijn richtsnoer voor ons overleg met NS en ProRail in het kader van
het project snelheidsverbetering Naarden Bussum dat is gepresenteerd
tijdens de thema-avond in Stadzigt op 11 maart j.l.. Recent heeft bestuurlijk
overleg met deze partijen en de provincie plaats gevonden over de
implementatie. Naar aanleiding van dit overleg volgt hier de stand van zaken
voor de diverse punten.
Dienstregeling Almere
In uw motie spreekt u uit er aan te hechten dat de rechtstreekse
treinverbinding tussen Utrecht via Naarden-Bussum naar Almere v.v. ook na
2020 in stand blijft. NS heeft het beleid ten aanzien van de dienstregeling
uiteengezet. Uitgangspunten zijn de beschikbare capaciteit en de vraag
vanuit de markt.
De aanpassingen aan het spoor maken geen enkele dienstregelingsvariant
onmogelijk. NS is nog niet zo ver dat al is bepaald welke dienstregeling na
2022 daadwerkelijk gereden gaat worden. Dit proces moet nog van start
gaan. NS en de gemeenten zullen op dat moment hierover met elkaar in
gesprek gaan.
Geluid
In uw motie geeft u aan dat de maatregelen van NS en ProRail op de Gooilijn
niet mogen leiden tot een hoger geluidsniveau.
De geplande aanpassingen aan het spoor zijn inclusief de gevolgen van de
hogere snelheid en de intensivering van het treinverkeer doorgerekend op de
geluidseffecten en deze blijven op een locatie na binnen de door de minister
vastgestelde geluidsplafonds. Op één punt zullen aanvullende
saneringsmaatregelen aan de gevel van een bestaande woning worden
toegepast.
Overwegen
In uw motie geeft u aan dat de maatregelen van NS en ProRail op de Gooilijn
niet mogen leiden tot onveilige situaties op en rond de overwegen en dat de
Comeniuslaan open moet blijven voor alle verkeer. Als uitvloeisel van het
project Snelheidsverbetering Naarden Bussum worden de overwegen in de
Meerweg, Generaal de la Reijlaan en Comeniuslaan korter. De
Comeniuslaan wordt bovendien voorzien van een AHOB (een overweg met
Automatische Halve Overweg Bomen) in plaats van de ineffectieve bediening
‘op afstand’.
Wij hebben met ProRail afgesproken dat na het uitwerken van de nieuwe
spoorlayout, het spoorbeveiligingssysteem en het ontwerp van de overwegen
de dichtligtijden, rekening houdend met extra treinen en de hogere
ontwerpsnelheid, zullen worden herberekend. Voorshands is een daling van
de dichtligtijden voorspeld, waardoor de doorstroming en veiligheid naar
verwachting zullen verbeteren. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan
zullen wij met ProRail in overleg treden over optimalisaties.
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Dialoog met omgeving en gemeentebestuur
In uw motie geeft u aan dat bij alle projecten van ProRail aan de Gooilijn niet
alleen wettelijke inspraak van bewoners en stakeholders, maar ook
daadwerkelijke participatie van bewoners en stakeholders gewaarborgd is en
de gemeenteraad actief betrokken is.
Voor de herinrichting van de westzijde van het station zal met NS als
eigenaar een participatietraject voor de omgeving en andere stakeholders
zoals de vervoersbedrijven worden opgesteld. Hierbij wordt aangesloten bij
recente besluitvorming in de fusieraad. Ook de betrokkenheid van de
(nieuwe) raad wordt hierin opgenomen. Zodra de afspraken hierover met ons
zijn afgerond zullen wij u informeren.
De technische aanpassingen aan het spoor zoals de verbetering van het
veiligheidssysteem zullen door ProRail autonoom worden voorbereid en
uitgevoerd omdat zij passen binnen de huidige bestemming spoor en geen
directe impact hebben op de omgeving.
Vrijkomende ruimte
In uw motie draagt u ons op te bevorderen dat de als gevolg van de
spoorversmalling vrijkomende ruimte aan de westzijde van het station
Naarden-Bussum gebruikt wordt voor spoorse voorzieningen, zoals een
westelijke toegang en een bewaakte fietsenstalling. Uw wensen zijn voor ons
vertrekpunt voor het overleg met NS en ProRail over de visie op de westzijde
bij het station.
Middelen HOV
In uw motie geeft u aan dat de bij het eventueel vervallen van de HOV in het
Gooi vrijkomende provinciale geldmiddelen beschikbaar worden gesteld voor
een duurzame oplossing van het spoor in Naarden en Bussum.
Zoals u bekend is, hebben de provinciale collegeonderhandelingen er toe
geleid dat het HOV project in het Gooi wordt doorgezet. De belegde middelen
komen derhalve niet vrij.
Lange termijn
In uw motie geeft u aan dat de huidige spooraanpassingen de meest
duurzame oplossing, verdiept spoor, niet buiten bereik mogen brengen en dat
de problematiek hoog op de MIRT agenda moet blijven staan.
De huidige maatregelen betekenen geen belemmering voor de voorkeur voor
de langere termijn, verdiept spoor. Dit is ook door ProRail bevestigd en
daarbij tekent ProRail zelfs aan dat de spoorsanering op zich voorwaarde zou
zijn voor de lange termijnoplossing.
Daarnaast blijven wij overigens openstaan voor andere goede opties om het
spoor duurzaam veilig in te passen zoals ook door u is aangegeven ten
aanzien van de Cort van der Lindenlaan.
Inmiddels waken wij ervoor dat de spoorproblematiek op de agenda blijft van
het MIRT.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
B&W

2

