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Betreft: Voorwaarden Blaricum voor toetreding project HOV in ‘t Gooi

Verzenddatum

1 9 MN. 2017

Geacht college,
Kenmerk

In uw brief van 4 oktober 201 6 met kenmerk Mmare/201 61 004-G
benoemt u de voorwaarden waaronder uw gemeenteraad haar steun kan
geven aan de variant ‘Meerijden via de Meent’ en bereid is weer toe te
treden tot de stuurgroep en het project HOV in 't Gooi. In voorliggende
brief treft u onze reactie op deze voorwaarden aan.
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Uw kenmerk
Mmare/201 61 004-G

Het belang van het behouden van de hoogwaardige OV-verbinding in
het Gooi staat voor alle partijen in de regio buiten kijf. Allereerst zijn we
dan ook verheugd met het commitment dat uw bestuur de afgelopen
periode heeft laten zien om te komen tot een passende oplossing. Een
oplossing die wat ons betreft binnen handbereik ligt, als partijen bereid
zijn samen te zoeken naar ruimte binnen eerder gestelde voorwaarden.
Bij ons is die bereidheid aanwezig, getuige ons voorstel voor de variant
‘Meerijden via de Meent’.
Als belangrijkste voorwaarde voor de steun van uw gemeenteraad aan
het voorstel voor de variant ‘Meerijden via de Meent’ benoemt u dat de
vrije busbaan geen deel uitmaakt van het traject Huizen-Blaricum uit het
project HOV in 't Gooi en niet in een PIP wordt opgenomen. Met uw
steun voor ‘Meerijden via de Meent’ kunnen wij instemmen met het
verwijderen van de vrije busbaan uit de scope van het project HOV in ’t
Gooi. Na overeenstemming wordt de variant ‘Meerijden via de Meent’ in
het project HOV in ’t Gooi opgenomen, in plaats van een vrije busbaan.
Indien een PIP noodzakelijk is, zal een vrije busbaan daar dan ook niet
in meegenomen worden.
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Met het doorvoeren van optimalisatiemaatregelen, zoals verwoord in
het onderzoek1 naar de variant ‘Meerijdvariant via de Meent’,
onderschrijven wij uw verwachting dat deze variant na start invoering
circa 1 0 jaar zal voldoen aan de HOV-normen. Mocht in een eerder
stadium - op basis van een door de provincie geleverde onderbouwing
op basis van werkelijke rijtijden - blijken dat toch knelpunten ontstaan
met betrekking tot de HOV-normen op grondgebied van de gemeente
Blaricum, verzoeken wij u in eerste instantie het initiatief te nemen om
passende maatregelen aan te dragen die dit knelpunt (aantoonbaar)
oplossen. Deze maatregelen zullen gericht zijn op het aanpassen of
uitbreiden van de bestaande infrastructuur, uitgaande van het principe
van Meerijden via de Meent.
Indien de gevonden oplossing het gewenste effect heeft, zal de
provincie meewerken aan het gezamenlijk voorbereiden, realiseren en
financieren van deze maatregelen. Indien de gemeente Blaricum geen
geschikte oplossing vindt voor het oplossen van het knelpunt, zal zij
haar medewerking verlenen aan maatregelen die de provincie
noodzakelijk acht om de HOV-verbinding in stand te kunnen houden.
Naast bovengenoemde voorwaarde worden in een aparte bijlage vijf
zorgpunten genoemd. Deze zorgpunten zijn op 2 november 201 6
ambtelijk met u besproken. Hierbij is toegezegd dat de provincie haar
uiterste best zal doen om bij de uitwerking aan uw zorgpunten
tegemoet te komen. Zodra overeenstemming bereikt is over de variant
‘Meerijden via de Meent’, zal de verdere aanpak van het onderdeel
Huizen-Blaricum worden uitgewerkt. De gemeente Blaricum zal bij deze
uitwerking betrokken worden.
Met betrekking tot de financiële bijdrage van Blaricum en uw zorgpunt
dat, in aanvulling op de bijdrage vanuit Blaricum van € 250.000,-,
kosten voor optimalisatiemaatregelen ook (deels) voor rekening komen
van de gemeente Blaricum melden wij u dat dit niet aan de orde is. De
bijdrage van € 250.000,- zien wij als de bijdrage die de gemeente
Blaricum levert voor de realisatie van de gewijzigde projectscope, met
de variant ‘Meerijden via de Meent’. Omdat de gemeente Blaricum nu
(nog) geen deel uitmaakt van het project HOV in ’t Gooi en zich niet
gecommitteerd heeft aan de in dat kader getekende
samenwerkingsovereenkomst, zullen de optimalisatiemaatregelen uit
eerder vernoemd rapport (zie voetnoot) niet tot een extra bijdrage van
Blaricum leiden. Dit geldt overigens niet voor eventueel in de toekomst
benodigde maatregelen om de HOV te behouden voor de regio. Voor
dergelijke maatregelen zullen gemeenten en provincie samen zoeken
naar de benodigde financiële middelen.

1 Zie rapport 'Tracévergelijking HOV 't Gooi huidige situatie: meerijden 't Merk
versus meerijden Meent' d.d. 15 juni 2015
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Wellicht ten overvloede melden wij dat Provinciale Staten zullen moeten
instemmen met het niet realiseren van een vrije busbaan, maar een
meerijdvariant via de Meent. Het is namelijk een wezenlijke wijziging
ten opzichte van het besluit van Provinciale Staten van 3 februari 201 4,
zowel qua projectscope als financieel.
Samen met de overige partners uit het project HOV in 't Gooi hopen wij
met bovenstaande toezeggingen de gemeente Blaricum (opnieuw) te
kunnen verwelkomen in het project HOV in 't Gooi en ons de komende
periode gezamenlijk in te kunnen zetten voor een beter bereikbaar
Gooi.
Hoogachtend,
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Gemeente Laren - wethouder T. Stam

