
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben bij besluit van 3 oktober 2016 het  
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV in ’t Gooi voor de tracédelen in Laren en Hilversum 
vastgesteld en vrijgegeven voor de ter inzage legging. Het PIP is gewijzigd vastgesteld 
ten opzichte van de Ontwerpversie. In de Nota van Beantwoording is toegelicht welke 
wijzigingen zijn doorgevoerd en in hoeverre eerder ingediende zienswijzen op de  
Ontwerpversie van het PIP aanleiding hebben gegeven tot wijziging van het PIP.  
Het PIP ligt op grond van afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht en art. 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening van vrijdag 7 oktober 2016 tot en met donderdag 17 november 2016 
voor een ieder ter inzage.

PIP HOV in ‘t Gooi
Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP HOV in ’t Gooi 
maakt de aanleg van de HOV-busverbinding op grondgebied van de gemeenten Laren en 
Hilversum ruimtelijk mogelijk. Onderdeel van het project, en daarmee ook van het 
inpassingsplan, is het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve, de aanleg van een  
ecoduct en de aanleg van een onderdoorgang in de Oosterengweg. De gronden waar 
het besluit betrekking op heeft liggen binnen het plangebied, aangegeven op onder-
staande kaart. Het gebied loopt in de gemeente Laren ter hoogte van de A27/Anna’s 
Hoeve, langs het spoor, kruist de Oosterengweg en loopt via het Wandelpad en langs 
Entrada naar het NS-station in de gemeente Hilversum.
 

Compensatie van natuur vindt plaats ter hoogte van Crailo. Het gebied krijgt in het PIP 
de bestemming ‘natuur’ en wordt toegevoegd aan Natuurnetwerk Nederland.

Besluit hogere waarden (Wet geluidhinder) HOV in ‘t Gooi 
Het besluit tot vaststelling van het PIP HOV in ’t Gooi is gekoppeld aan de besluiten die 
de gemeente Hilversum en de Provincie Noord-Holland hebben genomen over de  
toegestane geluidswaarden in het kader van de wet Geluidhinder. Het college van  
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum is bevoegd gezag voor een 
aantal adressen en heeft op 28 juni 2016 voor 35 woningen en 7 bouwvlakken hogere 
waarden vastgesteld. Zij informeren belanghebbenden hierover middels een aparte brief 
en advertentie. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 12 juli 2016 voor  
1 woning hogere waarden vastgesteld: de Oosterengweg 65 te Hilversum (49dB). Deze 
belanghebbenden worden persoonlijk geïnformeerd.

Wijzigingen PIP ten opzichte van het Ontwerp PIP
Bij de vaststelling van het PIP zijn alle zienswijzen op de Ontwerpversie van het PIP  
meegenomen. Naar aanleiding daarvan is het PIP op onderdelen gewijzigd ten opzichte 
van de Ontwerpversie. Zo is onder andere de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve dichter 
tegen de A27 gelegd, zodat de natuur minder versnipperd raakt. Ook is er een aansluiting 
gemaakt tussen de Mussenstraat en de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve, zodat het  
verkeer de Vogelbuurt snel kan verlaten. Voor informatie over de overige wijzigingen 
wordt verwezen naar de Nota van Beantwoording die bij de stukken ter inzage ligt.

U kunt de besluiten inzien
Het PIP en het besluit hogere waarden liggen vanaf vrijdag 7 oktober tot en met  
donderdag 17 november 2016 ter inzage:
• Bij het Noord-Hollands Archief van de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 
 te Haarlem. Uitsluitend op afspraak via nummer 023 514 44 40.

• Op het projectbureau HOV in het Gooi, Stationsplein 1-3 te Hilversum. Uitsluitend op 
 afspraak via nummer 023 514 46 35.
• Bij de gemeente Hilversum, in de Burgerleeskamer/Balie 14 in het Stadskantoor, 
 Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 
 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. 
• Bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 
 te Eemnes. Uitsluitend op afspraak via nummer 14 035. Let op : U moet alleen 14 035 
 bellen, dus zonder 035 of 53 ervoor.

Het PIP is vanaf vrijdag 7 oktober tot en met donderdag 17 november 2016  ook digitaal in 
te zien op:
• www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.9927.IPHOVGOOI201402-VG01)
• www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen
• www.hilversum.nl/inwoners/nieuwspagina/burgerleeskamer
• www.hovinhetgooi.nl 

Het besluit hogere waarden is vanaf vrijdag 7 oktober tot en met donderdag 17 november 
2016 ook digitaal in te zien op:
• www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen
• www.hilversum.nl/inwoners/nieuwspagina/burgerleeskamer
• www.hovinhetgooi.nl 

Hoe kunt u reageren op het PIP en het besluit Hogere waarden?
Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 17 november 2016 beroep instellen tegen 
het door Provinciale Staten genomen besluit tot vaststelling van het PIP HOV in ’t Gooi. 
Belanghebbenden zijn diegenen die:
• tijdig zijn of haar zienswijzen tegen het ontwerp PIP kenbaar hebben gemaakt;
• of die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een 
 zienswijze tegen het ontwerp PIP kenbaar te maken;
• of voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de door Provinciale  Staten 
 vastgestelde wijzigingen ten opzicht van de ontwerpversie van het PIP.

Tegen het besluit hogere waarden kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden 
die tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit hogere waarden hebben ingediend.  Zij 
worden hiervan middels een brief op de hoogte gebracht. Belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, 
kunnen ook beroep instellen. 
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend 
en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Meer  
informatie hierover staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Het is daarnaast mogelijk om, gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift, een 
verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit verzoek om voorlopige voorziening 
moet apart worden ingediend.

Wat gebeurt er daarna?
Het inpassingsplan treedt op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening, 
daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het inpassingsplan niet in  
werking voordat op dat verzoek is beslist.  Zowel voor het instellen van beroep als het 
verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en Herstelwet 
Op het PIP is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent onder meer dat  
bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De CHW is te raadplegen op  
www.wetten.overheid.nl.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over HOV in ’t Gooi op 
www.hovinhetgooi.nl. 
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