
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 Motie Hoogwaardig Openbaar Vervoer  
 
 
 
De raad van de gemeente Huizen, 
 
in vergadering bijeen op 31 maart 2016, 
 
kennis genomen hebbend van de informatie over de voortgang van het project Hoogwaardig 
Openbaar vervoer (HOV), 
 
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
overige werkzaamheden van de raad, 
 
 
overwegende dat: 
 

 het college op 17 januari 2014 de samenwerkingsovereenkomst tot het realiseren van 
een vrije busbaan t.b.v. de HOV via het tracé Blaricummer Meent, heeft 
medeondertekend; 

 het college van Blaricum deze samenwerkingsovereenkomst niet heeft 
medeondertekend;  

 de gemeente Huizen nog steeds voorstander is van HOV in het Gooi, maar daarbij de 
voorkeur heeft voor meerijden via ’t Merk voor het tracé Huizen/Blaricum; 

 ook de gemeente Blaricum de voorkeur heeft voor het meerijden via ’t Merk; 

 er sprake is van een absoluut gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor het realiseren 
van genoemde vrije busbaan, wat duidelijk blijkt uit de ruim 3.300 handtekeningen onder 
de petitie “Nee tegen een vrije busbaan door Huizen”, welke op 23 maart 2016 aan de 
gedeputeerde mevrouw Post van de provincie Noord-Holland zijn aangeboden; 

 het college, conform de overeenkomst HOV het Gooi, overleg heeft gepleegd met 
gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland; 

 het college eveneens overleg heeft gepleegd met het college van Blaricum om een 
gezamenlijke aanpak te bereiken; 

 het college verschillende onderzoeken heeft laten uitvoeren door Arcadis BV; 

 de rapportages van Arcadis als resultaat laten zien dat meerijden via ’t Merk, met 
optimalisaties, als HOV-waardig moet worden aangemerkt; 

 gedeputeerde staten op basis van eveneens uitgevoerde onderzoeken concluderen dat 
meerijden via ’t Merk als niet HOV-waardig kan worden aangemerkt; 

 deze onderzoeken zijn gebaseerd op theoretische aannames, die niet door de praktijk 
zijn gestaafd en bovendien slechts een overschrijding van enkele seconden te zien 
geven; 



 er onvoldoende inzicht kan worden verkregen in de onderliggende berekeningen van de 
provincie; 

 in overleg tussen het college van Blaricum en gedeputeerde staten een aanvullend 
onderzoek is gepleegd naar meerijden via ’t Merk; 

 het Huizer college niet betrokken is bij dit onderzoek; 

 dit onderzoek wederom uitsluitend is gebaseerd op theoretische aannames, waarvan de 
onderbouwing niet inzichtelijk is; 

 dit onderzoek eveneens laat zien dat, ongeacht de keuze van het tracé, het kruispunt 
Stichtseweg/Randweg Oost zodanig volloopt, dat niet blijvend kan worden voldaan aan 
de criteria voor HOV-waardigheid en daarom geen enkele variant als toekomstbestendig 
kan worden aangemerkt; 

 het ter voorkoming van dubbele kosten (aanleg busbaan en daarop volgende 
reconstructie van het kruispunt) noodzakelijk is thans, op basis van structureel meerijden 
via ’t Merk, een toekomstbestendige reconstructie van het kruispunt te onderzoeken 

 in de samenwerkingsovereenkomst is bepaald, dat partijen open en eerlijk met elkaar 
samenwerken en elkaar altijd volledig inzicht geven in de onzekerheden en risico’s van 
het project en de omvang daarvan; 

 dit inzicht niet of in onvoldoende mate kan worden verkregen, 
 
 
draagt het college op: 
 
1. in overleg te treden met het college van Blaricum en gedeputeerde staten van Noord-

Holland, waarbij op basis van volledig te verkrijgen inzicht wordt voorgesteld een 
onderzoek in te stellen naar een betrouwbare - en toekomstbestendige -oplossing voor 
het kruispunt Stichtseweg/Randweg Oost, met als uitgangspunt meerijden via ’t Merk 
voor het HOV-project het Gooi, waarbij wordt uitgegaan van het maximaal beschikbare 
budget voor het tracé Huizen-Blaricum; 

2. indien het college van Blaricum en/of gedeputeerde staten van Noord-Holland niet willen 
meewerken aan het onder 1 bedoelde onderzoek, hiertoe in opdracht van de gemeente 
Huizen alsnog uitvoering geven, 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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