
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement aanpassing Koersdocument op het punt van duurzame bereikbaarheid.   
 
 
De raad van de gemeente Huizen, 
 
in vergadering bijeen op 11 februari 2021; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 43 van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
overige werkzaamheden van de raad; 
 
overwegende dat:  
 
− demografische ontwikkelingen binnen en buiten de regio de ruimtelijke druk op de Regio  

Gooi en Vechtstreek de komende jaren zullen verhogen alsook de bereikbaar van de 
regio verder onder druk zullen zetten; 

− inzet op openbaar vervoer en alléén de verbreding van de A27, zoals voorgesteld in het 
koersdocument, onvoldoende is om de bereikbaarheid van de regio op peil te houden; 

− naast het verbreden van de A27, het verbreden en ondertunnelen van de A1 door het 
Gooi een bijdrage levert aan de doorstroming van het verkeer op de A1, de 
bereikbaarheid van de regio en de ruimtelijke kwaliteit van het betreffende gebeid; 

− aansluiting van de oostzijde van het Gooi op het hoofdrailnet ook een positieve bijdrage 
levert aan de bereikbaarheid van de regio; 

 
besluit: 
 
beslispunt 2 van het voorstel als volgt te wijzigen. 
 
2. Als wens uitspreken, dat in het aan de raad ter definitieve vaststelling aan te bieden 

koersdocument omkaderde tekst op blz. 13:wordt vervangen door de volgende tekst (met 
de wijzigingen in groen weergegeven): 

 
Gooi en Vechtstreek wil duurzaam bereikbaar zijn 
Bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor prettig wonen, werken en recreëren. 
Wij willen dat mensen en bedrijven zich eenvoudig en met een goede ervaren kwaliteit door 
ons gebied kunnen verplaatsen. Bij voorkeur met een zo laag mogelijke belasting voor 
natuur en milieu.   
 
Daarom wordt ingezet op het openbaar vervoer (schaalsprong Gooilijn, HOV, verbinding oost 
kant van het Gooi op het hoofdrailnet), fiets en lopen om de groei op te vangen. We 
ontwikkelen een netwerk van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke OV knooppunten 
van waaruit werk, wonen en recreëren te bereiken zijn.   
 
Doorstroming op het (hoofd) wegennet blijft van belang. We willen de doorstroming op de A1 
en de A27 behouden en verbeteren. Voor de A1 moet daarnaast ingezet worden op 
ondertunneling van de weg om de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving te verbeteren.  



 
 
Ingediend door: 
 
R.H. Rebel   J. Ribberink   R. de Bruijn 
(CDA)     (VVD)    (Leefbaar Huizen) 
 
w.g.    w.g.    w.g. 


