Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1804163
De heer J.J. Eijbersen, wethouder
Uitvoeringskrediet herinrichting westzijde station NaardenBussum

Aan de raad,
1.

Beslispunten
1. Een uitvoeringskrediet van € 1.610.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de
nieuwe westelijke entree van het station Naarden-Bussum.
2. Een uitvoeringskrediet van € 440.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
rioleringswerkzaamheden in de Parallelweg.

2.

Inleiding
Op 20 november 2017 heeft de gemeenteraad het masterplan voor de regionale aanpak van de
Gooilijn vastgesteld (zaaknummer 264425). Mede door het toegezegde subsidie ‘OV SAAL’ vanuit
de Metropoolregio Amsterdam zijn op dat moment de volgende deelprojecten in voorbereiding
genomen:
1. Fietsparkeren Bussum Zuid.
2. Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden Bussum.
3. Transformatie fietsenstalling /voormalige garage Albrechtlaan Bussum.
4. Herinrichting wegvakken nabij overwegen.
5. Aanpassen Stationsweg Bussum.
Voor de voorbereidende werkzaamheden van deze deelprojecten is op 20 november 2017 een
voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld. Samen met de omwonenden en
belanghebbenden hebben wij een plan ontwikkeld voor inpassing van de nieuwe westelijke entree
van het station, deelproject 2 uit de bovenstaande lijst. Dit raadsvoorstel gaat over dit deelproject.

3.

Beoogd effect
Met dit voorstel beogen wij een nieuwe westelijke entree van het station Naarden-Bussum te
realiseren en tevens de later geplande rioleringswerkzaamheden in de Parallelweg gelijktijdig uit te
voeren.

4. Argumenten en onderbouwing
1.1. Het plan kan rekenen op een groot draagvlak bij omwonenden/belanghebbenden
Het plan voor de westzijde is met participatie van omwonenden en belanghebbenden tot stand
gekomen. In een drietal bijeenkomsten is in co-creatie met belanghebbenden een plan opgesteld.
Een weerslag van de participatie treft u aan op www.gooisemeren.nl/stationsgebied. Tijdens de
eindpresentatie op 4 februari jl. hebben wij het definitieve plan aan de betrokkenen gepresenteerd.
De reacties op het proces en het plan zijn zeer positief. Het plan, de presentatie aan de
stakeholders en de onderliggende vormgevingsvisie zijn als bijlage aan dit voorstel toegevoegd.
1.2 De herinrichting zorgt voor een sterke kwaliteitsverbetering
Met het verwijderen van de sporen is de oude ‘achterkant’ van het station getransformeerd naar
een nieuwe (secundaire) voorzijde. Er is ruimte ontstaat om de verkeerssituatie rondom de Action
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te verbeteren. Dit komt de verkeersveiligheid ten goed en beperkt de overlast voor de
omwonenden als gevolg van het winkelend publiek. Het aantal fietsparkeerplekken wordt
verhoogd van 900 plekken nu naar 1500 plekken in de nieuwe situatie.
1.3. ProRail besteedt het plan aan en coördineert de uitvoering
ProRail, NS Stations en de gemeente Gooise Meren hebben hun afspraken over de herinrichting
vastgelegd in een realisatieovereenkomst (ROK). ProRail treedt op als opdrachtgever voor het
openbare deel, NS Stations richt het nieuwe P&R terrein in. In de overeenkomst zijn afspraken
gemaakt over de financiële bijdrage van de gemeente.
1.4 De totale uitvoeringskosten van de nieuwe westzijde bedragen ruim € 4 mln.
De totale kosten van de herinrichting van de westzijde van het station bedragen ruim € 4 mln.,
waarvan NS Stations de kosten van de aanleg van het nieuwe P&R terrein draagt en ProRail en de
gemeente afspraken hebben gemaakt over de kostenverdeling van de aanleg van het entreegebied
met kiss & ride, het fietsparkeren, de groene inpassing en de aanpassingen aan de Slochterenlaan
ter hoogte van de Action. De gemeentelijke bijdrage aan de uitvoering is inclusief plankosten en
grondkosten bedraagt € 1.610.000 mln.
2.1 Gecoördineerde uitvoering rioleringswerkzaamheden
De vervanging van de riolering in het gebied moet deels nog worden uitgevoerd en het regenwater
wordt in het gebied geloosd op het riool. Om te voorkomen dat in een kort tijdbestek het gebied
twee keer op de schop gaat, worden de riolering in de Parallelweg gelijktijdig vervangen en wordt
ook het regenwater afgekoppeld. Deze werkzaamheden zijn nog niet in de lopende
rioleringsplannen opgenomen. Het riool dateert uit 1954 en is binnen afzienbare tijd aan
vervanging toe. De werkzaamheden worden eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland om de
overlast voor omgeving te beperken. De aanvullende kosten hiervoor zijn geraamd op € 440.000.
5.

Houd rekening met en onderbouwing
1.1 De subsidie OV SAAL moet nog definitief worden toegekend
De Metropoolregio Amsterdam heeft in het totaal ruim € 4 mln. subsidie gereserveerd voor Gooise
Meren. De subsidiegelden komen echter pas beschikbaar wanneer aan de daartoe gestelde
subsidievoorwaarden voldaan wordt en er daadwerkelijk zicht is op uitvoering. De Provincie NoordHolland treedt op als bevoegd gezag voor de afwikkeling van de subsidie. In april van dit jaar
hebben een verzoek ingediend om tot uitkering van het bedrag van € 800.000 over te gaan ten
behoeve van de realisatie van de nieuwe westelijke entree.
1.2 Het project gaat verder
Met de realisatie van de nieuwe westelijke entree ronden wij een deelproject af maar nog niet het
hele project. Inmiddels treffen wij voorbereidingen voor de andere deelprojecten, waaronder het
fietsparkeren Bussum Zuid, de transformatie fietsenstalling /voormalige garage Albrechtlaan
Bussum en de herinrichting van de Stationsweg. Ook gaan NS Stations en ProRail verder met de
aanpassingen aan de stationsgebouwen. Onze werkzaamheden zetten wij voort op basis van de
middelen die nog resteren uit het voorbereidingskrediet. In de financiële paragraaf gaan wij in op
de kosten en dekking van de verschillende deelprojecten.
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1.3 De detaillering van het plan wordt verder uitgewerkt
Het plan zoals dat bij dit voorstel is gevoegd, moet op onderdelen nog verder in detail worden
uitgewerkt. In het bijzonder geldt daarbij het aandachtspunt voor de verkeersveiligheid voor
fietsers rondom de aansluiting van de fietsverbinding op de Nieuwe ’s-Gravelandseweg nabij de
spoorovergang.
6. Duurzaamheid
Regenwater wordt afgekoppeld, bestaande materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt. Er
worden klimaat adaptieve maatregelen getroffen, waaronder vergroening en toepassing van
wadi’s.
7.

Financiële onderbouwing
Onderbouwing nieuwe westelijke entree inclusief riolering/infiltratie
De bijdrage van de gemeente bedraagt € 810.000 uit eigen middelen. Daarnaast wordt € 800.000
OV SAAL subsidie ingezet. De totale uitgave is daarmee € 1.610.000. Aanvullend wordt € 440.000
ingezet ten behoeve van vervanging riolering/infiltratie.
In de onderstaande tabel een overzicht van de gemeentelijke investering. Daaronder het
dekkingsvoorstel.
Tabel 1: kosten
Plankosten
Functie vrijmaken
Herinrichtring Parallelweg
Inrichting parkje entreegebied
Bijdrage verfraaiing entreegebied
Herinrichting Slochterenlaan
Extra fietsplekken
Aankoop grond
Niet-verrekenbare BTW
Bijkomende kosten
Risico/onvoorzien
Vervanging riolering/infiltratie
Totaal

€ 200.000
€ 83.000
€ 140.000
€ 102.000
€ 50.000
€ 570.000
€ 125.000
€ 75.000
€ 50.000
€ 60.000
€ 155.000
€ 440.000
€ 2.050.000

Tabel 2: dekkingsvoorstel
Begroting 2020 Stationsgebied
Bijdrage subsidie OV SAAL
Gemeentelijk Rioleringsplan
Totaal

€ 810.000
€ 800.000
€ 440.000
€ 2.050.000

Onderbouwing alle deelprojecten programma OV SAAL
Het project herinrichting westzijde is onderdeel van een groter programma. Voor alle
deelprojecten uit het programma/masterplan tezamen is In de programmabegroting 2020
rekening gehouden met de kapitaallast van ruim € 1,8 mln. In de onderstaande tabel staat een
overzicht van de begroting van alle deelprojecten. De totale gemeentelijke investering in alle
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deelprojecten wordt in deze tabel begroot op € 1.685.000, passend dus binnen de beschikbare
middelen uit de programmabegroting.
Wij vragen voor de andere deelprojecten op dit moment geen uitvoeringskrediet aan. Voordat
nieuwe deelprojecten in uitvoering gaan, wordt de raad opnieuw om besluitvorming gevraagd.

Tabel 3: projectenoverzicht OV SAAL*
Deelproject
Inpassing nieuwe westelijk entree station
Naarden Bussum
(het deelproject uit dit raadsvoorstel)
Transformatieloctie fietsenstalling /
voormalige garage
(in voorbereiding)
Aanpassen Stationsweg, Stationsplein
(in voorbereiding)
Uitbreiding fietsparkeren Bussum Zuid
(in voorbereiding)
Aanpassen wegvakken overwegen
(in voorbereiding)
Regionale fietsroutes
(in voorbereiding)
Totalen

Budget

GM

Regio

OV SAAL

€ 1.610.000

€ 810.000

€0

€ 800.000

€ 2.250.000

€ 250.000

€0

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€ 500.000

€0

€ 500.000

€ 150.000

€ 75.000

€0

€ 75.000

€ 130.000

€ 50.000

€0

€ 80.000

€ 750.000

€0

€ 375.000

€ 375.000

€ 5.890.000

€ 1.685.000

€ 375.000

€ 3.830.000

*De herinrichting van de Vlietlaan is hier buiten beschouwing gelaten. Aan dit project wordt
vanuit het programma OV SAAL een bijdrage geleverd van € 200.000, waarmee de totale OV
SAAL subsidie ruim € 4 mln. is, zoals eerder in dit voorstel genoemd.
Onderbouwing Gemeentelijke Rioleringsplan
De werkzaamheden aan het riool in de Parallelweg zijn niet opgenomen in het Gemeentelijk
Rioleringsplan voor 2019-2022. Het riool dateert echter uit 1954 en is op afzienbare tijd wel aan
vervanging toe. Voorgesteld wordt de werkzaamheden alsnog in 2020 uit te voeren en te dekken
uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. De aanvullende investering bedraagt € 440.000.
8. Communicatie en participatie
Het participatietraject voor het plan is afgerond. Het plan is openbaar. Voorafgaand aan de start en
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden omwonenden/belanghebbenden door
ProRail / de aannemer geïnformeerd over de uitvoering.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Na het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet start de aanbestedingsprocedure. Als alle
volgens planning verloopt, start de uitvoering in het najaar van 2020 met de aanleg van het nieuwe
P&R terrein. De uitvoering vindt gefaseerd plaats en zal naar verwachting worden opgeleverd in de
zomer van 2021.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Margriet van Schaik,
Waarnemend
gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n):
1. Plan herinrichting westzijde station Naarden-Bussum
2. Presentatie plan aan stakeholders
3. Vormgevingsvisie
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 1770561 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
2.

Een uitvoeringskrediet van € 1.610.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwe
westelijke entree van het station Naarden-Bussum.
Een uitvoeringskrediet van € 440.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
rioleringswerkzaamheden in de Parallelweg

Aldus vastgesteld in de 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
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