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SAMENVATTING

Al enige jaren wordt gestudeerd op een snelle busverbinding tussen
Huizen/Blaricum en Hilversum, deels via de A27, met vrije busbanen in Huizen
en Blaricum en in Hilversum. Eind 2011 is voor het project HOV in ’t Gooi het
voorkeurstracé definitief vastgesteld met besluiten door de Stuurgroep HOV en
Gedeputeerde staten van Noord-Holland.
In dit procesplan zijn de werkzaamhedenvoor de komende
planvoorbereidingsfase beschreven met aandacht voor de projectscope (indeling
in zeven deelprojecten), de op te leveren producten (m.e.r.-beoordeling,
inpassingsplan, ontwerpuitwerkingen, grondverwervingsplan, inkoopplan,
beheerplan, risicodossier en realisatieovereenkomst), financiën, planning,
organisatie en risico’s.
Organisatie

Het procesplan gaat over de voorbereidingsfase en niet over de
realisatiefase. De voorbereidingsfase wordt afgesloten met een
realisatieovereenkomst.

Het project wordt opgedeeld in zeven grotere en minder grote
deelprojecten.

De organisatie van het project wordt zo vormgegeven dat de provincie het
overkoepelend projectmanagement verzorgt en daarmee scope, budget,
kwaliteit (onze R-Net eisen) van het gehele project beheerst. Deelprojecten
worden getrokken door gemeenten Huizen en Hilversum en de Provincie NoordHolland. Hilversum trekt het deel van de Oosterengweg(tunnel) tot aan het
station. Dit is mede ingegeven omdat de tunnel straks een echte gemeentelijke
tunnel wordt en niet in beheer komt bij de provincie (busbaan gaat er overheen).
De stuurgroep HOV stelt belangrijke producten voor het project vast. In deze
stuurgroep participeren de provincie en de inliggende gemeenten. Over de
positie van de gemeente Blaricum in de stuurgroep neemt deze gemeente in
mei of juni 2012 een besluit.

Gooi’s Natuurreservaat neemt deel aan de stuurgroep wanneer de inpassing
Anna’s Hoeve aan de orde is.
RO procedures

Voorstel is om voor het gehele project één provinciaal inpassingsplan (PIP) op te
stellen, waarmee alleen de tracédelen worden vastgelegd die nu niet in
bestemmingsplannen zijn vastgelegd. Eén PIP benadrukt het regionale karakter
van het project en maakt in een keer het gehele tracé mogelijk. De gemeenten
hebben hier nadrukkelijk om gevraagd. Daarnaast biedt het PIP speelruimte om
de ontwerpen bij verdere uitwerking te optimaliseren. Bij vaststelling van het PIP
kan ook besloten worden dat de provincie ook vergunningverlener wordt. Met
een PIP valt het project automatisch onder de crisis- en herstelwet.
Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het project HOV in het Gooi komt niet voor in het Besluit m.e.r. Er is daarom
geen sprake van een directe m.e.r.-(beoordelings)plicht. De voorgenomen
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activiteiten kunnen mogelijk tot andere m.e.r.(beoordelings)plichtige
activiteiten worden gerekend, maar blijven onder de drempelwaarden van de
mogelijk toepasselijke categorieën D 1.2 en D 2.2 die in de bijlage van het
Besluit m.e.r. worden genoemd. Voor het beoordelen of voor bepaalde delen
van het project sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu zal daarom een zogeheten ‘vormvrije’ m.e.r.-beoordeling uitgevoerd
worden.”
De uitkomsten van de m.e.r.-beoordeling worden bekend gemaakt bij
vaststelling van het PIP. In het PIP kan gemotiveerd worden aangegeven
waarom er in dit specifieke geval geen m.e.r.-procedure hoeft te worden
doorlopen.
Financiën

Van alle deelprojecten zijn de ramingen geactualiseerd naar prijspeil 2012.In
onderstaande tabellen zijn deze geactualiseerde kostenramingen en de dekking
weergegeven. In deze overzichten is vanaf nu ook het project Anna’s Hoeve
opgenomen dat tot heden steeds apart werd benoemd.

In de raming is een risicomarge conform de standaarden van de provincie
Noord-Holland opgenomen en is, voor de projectonderdelen waarbij ProRail
betrokken is, rekening gehouden met eventuele btw kosten.
investerings
kosten
Deelproject 1: Fietspad stadspark
Deelproject 2: Huizermaatweg
Deelproject 3: Vrije busbaan Huizen en Blaricum
Deelproject 4: Haltes Eemnes
Deelproject 5: Anna’s Hoeve
Deelproject 6: Oosterengweg en omgeving
Deelproject 7: VSH complex tot NS station Hilversum
Grondverwerving
TOTAAL

0,6
1,8
11,3
6,2
22,9
29,5
3,3
3,0
78,7

Risicomarge
PNH
0,1
0,4
2,7
1,2
3,7
8,7
0,8
17,6

Risico %
20%
20%
20-30%
20%
15-20%
20-30%
20-25%

btw
prorail
19%
3,6
6,8
0,6
11,0

De dekking van de kosten is conform eerdere afspraken en besluiten in de
gemeenten en bij de provincie. Tevens zijn meer subsidiemogelijkheden benut zoals
het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) en het Programma Beter Benutten.
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Dekking
Provincie Noord-Holland
Hilversum

Totaal
77,9
2,5

Huizen

0,75

Blaricum

0,25

Eemnes

0,25

Laren

0,25

BDU

3,0

AROV-subsidie Rijk

11,6

Programma Verder

0,5

MJPO

7,3

Programma Beter Benutten

0,5

IBP Hilversum e.o.

2,5

Totaal beschikbaar

107,3

Op de kostenraming en de dekking zijn de volgende financiële afspraken van
toepassing:

De ontwerpuitwerkingendienen binnen de investeringskosten te passen
(78,7 mln.)

Indien nodig wordt allereerst gekeken naar versoberen en optimaliseren, pas
daarna wordt beroep gedaan op de risico-reserve (17,6 mln.)

De Provincie Noord-Holland beheert de risicoreserve en BTW-reserve(11,0 mln.)

De VAT-kosten voor de Planvoorbereidingsfase zijn gemaximeerd, dit geldt
zowel voor overall activiteiten als voor de deelprojecten

De Gemeenten zetten eerst eigen toegezegde bedragen in
Met de beschikbare middelen kan het hele project inclusief degeoptimaliseerde
basisvariant bij Anna’s Hoeve worden aangelegd. Over deze variant is nog
geenovereenstemming met GNR. In de planvoorbereidingsfase dient een
definitieve keuze voor Anna’s Hoeve te worden gemaakt.
In de planning wordt er vanuit gegaan dat de ontwerpuitwerkingen voor de zeven
deelprojecten uiterlijk in oktober 2013 zijn afgerond. Het provinciaal
Inpassingsplan is naar verwachting in het najaar van 2014 onherroepelijk.
Daarna zal de realisatiefase van start gaan.
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1

INLEIDING
1.1

Aanleiding en doel procesplan planvoorbereidingsfase

Al enige jaren wordt door de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten
Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren en Hilversum en het gewest Gooi en
Vechtstreek gewerkt aan de realisatie van een hoogwaardige openbaar vervoer
verbinding tussen Huizen en Hilversum. Eind 2010 en in het najaar van 2011 is
in de inliggende gemeenten het voorkeurstracé van deze verbinding vastgesteld.
Met uitzondering van de gemeenten Blaricum ondersteunen alle partijen in de
Stuurgroep HOV in ‘t Gooi het definitieve voorkeurstracé.
Met het besluit van de Stuurgroep van 11 oktober 2011 om verder te gaan met
het project en na formalisatie van dit besluit door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland d.d. 20 december 2011 is de studiefase naar het voorkeurstracé
afgesloten en is het voorkeurstracé definitief bepaald. De volgende fase is de
Planvoorbereidingsfase.

Figuur 1: Voorkeurtracé

Dit procesplan beschrijft de voorgenomen gang van zaken tijdens deze volgende
fase van voorbereiding. Het doel is om een routebeschrijving naar de fase van
realisatie te geven. In het plan zullen onder andere de volgende onderwerpen
aan bod komen:

Projectdefinitie: het project in hoofdlijnen met o.a. projectbeschrijving,
scope, opdeling in deeltracés, globale planning & raming, stakeholders
en grootste risico’s

Beschrijving planvoorbereidingsfase: wat moet er in deze fase worden
gedaan en welke producten moet dat opleveren (ruimtelijke besluiten,
voorontwerpen, Risicodossier, Inkoopplan, etc.)

Aanpak van de planvoorbereidingsfase: raming, planning, organisatie,
financiering, besluitvorming, risico’s, communicatie.
In het plan zal weliswaar een doorkijk worden gegeven naar de realisatiefase
(met name in de projectdefinitie), maar de nadruk ligt op planvoorbereiding en
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hoe deze wordt uitgevoerd. Alle afspraken over financiën, risico’s e.d. die op
basis van dit procesplan worden vastgelegd in overeenkomsten hebben alleen
betrekking op de Planvoorbereidingsfase.
De planvoorbereiding start met een aantal procesafspraken tussen de partijen in
de Stuurgroep HOV ’t Gooi. Tevens worden procesafspraken gemaakt met
partijen zoals ProRail, Gooi’s natuurreservaat en Rijkswaterstaat. Halverwege de
planvoorbereidingsfase sluiten de partijen in de stuurgroep medio 2013 een
Realisatieovereenkomst.
In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Figuur 2: positie procesplan

1.2

Leeswijzer

Dit procesplan is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 staat de projectdefinitie.

De producten die in de Planvoorbereidingsfase worden gemaakt, staan kort
beschreven in hoofdstuk 3, inclusief een overall stappenplan.

De RO-producten zijn in hoofdstuk 4 uitgewerkt.

Eenzelfde beschrijving voor de uitwerking van het tracé-ontwerp staat in
hoofdstuk 5.

De planning staat in hoofdstuk 6.

De financiële afspraken en werkwijze in hoofdstuk 7.

De projectorganisatie is in hoofdstuk 8 uitgewerkt.

Afgesloten wordt met een hoofdstuk over de belangrijkste stakeholders en
communicatie en een hoofdstuk met de risico’s in de
planvoorbereidingsfase.
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2

PROJECTDEFINITIE
2.1

Projectbeschrijving

Het project HOV in ‘t Gooi betreft de eerste fase van een deels vrije busbaan van
busstation Huizen naar Hilversum NS-station. Over de Huizermaatweg in Huizen
e
en over de A27 rijdt de bus mee met het overige verkeer. De 1 fase omvat de
tracédelen binnen de bebouwde kommen van Huizen, Blaricum en Hilversum,
een halte aan de A27 te Eemnes en een inpassing van de vrije busbaan in
e
Anna’s Hoeve / Monnikenberg. De 2 fase – busbaan langs de A27 - maakt nu
geen deel uit van het project. Op de (middel)lange termijn zijn de inspanningen
e
gericht op het realiseren van deze 2 fase: een vrije busbaan ook langs de A27.
Met het besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland d.d. 20 december
2011 is het voorkeurstracé definitief vastgesteld, in paragraaf 2.2 is dit
beschreven.
1

De studies naar deze vrijliggende busbaan zijn in 2005 gestart . Opdrachtgever
voor de studies is de Stuurgroep HOV in ‘t Gooi die bestaat uit bestuurders van
de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Hilversum, Laren, Eemnes, Blaricum
en Huizen en het gewest Gooi en Vechtstreek. Hieronder staat een kort
historisch overzicht:
2005-2006 Verkenning HOV in ’t Gooi
2007-2009 Haalbaarheidsstudie, waarbij voor Hilversum een voorkeur is
voor een tracé aan het noodzijde van het spoor en voor Huizen
en Blaricum een voorkeur is uitgesproken voor het zogenaamde
Meenttracé
2010
Nadere studie voorkeurstracé. De Stuurgroep stelt een
voorkeurstracé vast dat in Huizen Blaricum via ’t Merk en de
Randweg gaat en in Hilversum ten zuiden van het spoor ligt.
De gemeenten Hilversum. Laren en Eemnes stemmen in met
het voorkeurstracé
2011
Nadere studie naar het tracé in Huizen en Blaricum.
De Stuurgroep HOVin ‘t Gooi kiest voor een gewijzigd
voorkeurstracé in Huizen en Blaricum vrij liggend via Meent en
Stichtseweg. Gemeente Huizen stemt in met voorkeurstracé.
Blaricum kiest voor tracé meerijden via het Merk-tracé in
Blaricum. Het voorkeurstracé van de Stuurgroep wordt door de
provincie overgenomen.
Een overzicht van de in de afgelopen jaren genomen beslissingen over dit
project staat in een beslissingenregister (bijlage 10).

1

De discussies over busbanen in het Gooi lopen al vanaf de jaren negentig.
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2.2

Scope in deelprojecten en tracédelen

Het totale traject is onderverdeeld in zestien tracédelen, die op hun beurt weer
gebundeld zijn in zeven deelprojecten. Hieronder is een overzicht van de
deelprojecten en tracédelen gegeven,. Deze indeling is gemaakt om zo per
onderdeel zicht te hebben en te houden op de investeringskosten en voortgang
zodat maximaal kan worden (bij)gestuurd als daar aanleiding voor is.
Deelproject 1: Fietspad stadspark
Deeltracé 1.A: Fietspad door Stadspark van Gooiers Erf naar De Regentesse
Deelproject 2: Huizermaatweg
Deeltracé 2.A: Aanpassingen Huizermaatweg vanaf busstation Huizen tot halte
De Regentesse
Deelproject 3: Vrije busbaan Huizen en Blaricum
Deeltracé 3.A: Halte de Regentesse, gevolgen parkeerterrein winkelcentrum
Oostermeent en vrije busbaan tot gemeentegrens
Deeltracé 3.B: Vrije busbaan Stroomzijde (Blaricummermeent)
Deeltracé 3.C: Vrije busbaan Stichtseweg tot Carpoolplaats
Deeltracé 3.D: Carpoolplaats oostelijke ligging
Deelproject 4: Haltes Eemnes
Deeltracé 4.A: P&R Haltes A27 inclusief langzaam-verkeerverbinding
Deelproject 5: Anna’s Hoeve
Deeltracé 5.A: Busbaan vanaf aansluiting A27 t/m halte Van Linschotenlaan
Deeltracé 5.B: Weg en fietspad over Anna’s Hoeve
Deeltracé 5.C: Ecoduct, incl. fietspad over ecoduct
Deeltracé 5.D: Fietstunnel Mussenstraat
Deelproject 6: Oosterengweg en omgeving
Deeltracé 6.A: Ongelijkvloerse kruising (tunnel) Oosterengweg,
Deeltracé 6.B: Vrije busbaan langs sporen ProRail, incl. aanpassingen in
omgeving vanaf halte van Linschotenlaan tot het VSH-complex
Deelproject 7: VSH complex tot NS station Hilversum
Deeltracé 7.A: Busbaan vanaf en incl. VSH complex tot Beatrixtunnel, incl.
nieuwe spoorkruising Wandelpad
Deeltracé 7.B: Busbaan Beatrixtunnel tot en met NS station Hilversum, incl.
passeren complex Entrada
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2.3

Oude financiële afspraken (2010)

In 2009 zijn in de Stuurgroep HOV in ‘t Gooi de eerste (fina nciële) afspraken
gemaakt. In 2010 zijn deze nader uitgewerkt inclusief een risicoverdeling.
Kosten en financiering:

De kosten voor de vrij liggende busbanen bedraagt 92,6 mln. en de
aanpassing van de Huizermaatweg, inclusief een stelpost van 3 mln. voor
grondverwerving en exclusief het ecoduct en weg over Anna’s Hoeve.

Alle betrokken partijen dragen bij aan de dekking van dit bedrag: NoordHolland (75 mln.), gemeenten, Laren, Blaricum en Eemnes (ieder 0,25 mln.),
Huizen (0,75 mln.) en Hilversum (2,5 mln. + 2,5 mln. uit restant IBP).
Daarnaast zijn de volgende subsidies voorzien: BDU (3 mln.), AROV (max
11,6 mln.) en VERDER (0,5 mln.). Totaal: 96,6 mln.

Het restant uit het project wordt aangewend voor de inpassing Anna’s Hoeve
en Monnikenberg (4 mln.).
Inbreng gronden en beheer en onderhoud:

Eigen gronden voor de vrije HOV-baan worden om niet overdragen aan de
provincie Noord-Holland die het eigendom, het beheer en onderhoud van de
vrije busbanen op zich neemt.
Risicoverdeling:

Provincie Noord-Holland draagt de risico’s van een eventuele korting van de
AROV-subsidie door het Rijk, excessieve kosten voor grondverwerving en
algemene prijsstijgingen als gevolg van aanpassing van prijspeil;

Indien de taakstelling van het IBP (€ 2,5) niet wordt gehaald, wordt gezocht
naar taakstellende bezuinigingen op het Hilversumse deel van het tracé
teneinde dit lagere bedrag te compenseren;

Gemeente Eemnes draagt het risico van het vervallen van de subsidie uit
programma Verder voor de halte Eemnes (€ 0,5 mln).
Afspraken over nadere ontwerpuitwerkingen:

Halte Eemnes i.o.m. Rijkswaterstaat;

Carpoolplaats, upgrade naar volwaardige P+R, samen met gemeente
Blaricum.
Kanttekeningen:

Inmiddels is duidelijk dat in het IBP maximaal 1,5 mln. resteert voor HOV.

2.4

Huidige financiële status

Raming
Op basis van het nu vastgestelde voorkeurstracé en twee uitwerkingen –
Carpoolplaats Blaricum en halte Eemnes – is een geactualiseerde raming
gemaakt. Daarbij is ook het prijspeiljaar aangepast naar 2012. Onderstaand staat
de uitkomst weergegeven. Binnen deelproject 5 wordt nog een keuze gemaakt
tussen de geoptimaliseerde basisvariant en een duurdere variant (+€4 mln.)
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Raming maart 2012
Deelproject 1: Fietspad stadspark
Deelproject 2: Huizermaatweg
Deelproject 3: Vrije busbaan Huizen en Blaricum

0,7
2,2
14,0

Deelproject 4: Haltes Eemnes

7,4

Deelproject 5: Anna’s Hoeve

30,2

Deelproject 6: Oosterengweg en omgeving

45,0

Deelproject 7: VSH complex tot NS station Hilversum
Grondverwerving

(34,2)

4,7
3,0
107,3

( 111,3)

Tabel 2.1 Kostenraming HOV inclusief Anna’s Hoeve samengevat

Deze raming is inclusief alle opslagen, de extra provinciale risico -opslag en waar
mogelijk aan de orde BTW. De uitgewerkte raming staat in hoofdstuk 7 en bijlage
2. De hoge raming wijkt van de lage raming af op het punt van het ontwerp voor
Anna’s Hoeve. Er zijn daar nog twee opties waaruit een keuze moet worden
gemaakt.
Subsidies
Voor het project HOV in ‘t Gooi kan een beroep worden gedaan op de volgende
subsidies:
AROV-gelden
Subsidie vanuit het Actieprogramma Regionaal OV
Bedrag:
€ 11,6 mln
Status:
De provincie heeft in 2008 beschikking voor een AROV
subsidie ontvangen, De subsidie wordt sinds 2009 aan de
provincie uitbetaald met een kasritme tot 2020.
Voorwaarden/
Bijzonderheden: - De gelden zijn alleen inzetbaar op het deel HuizenBlaricum.
- De bijdrage van het rijk bedraagt 46% en is gebaseerd op
een kostenraming van € 25 mln voor dit deel.
- De uitvoering van het project in Huizen en Blaricum dient
te starten vóór 1 januari 2013.
- Het project dient afgerond te zijn voor 31 december 2020.
- Binnen drie maanden na de afronding van het project dient
de provincie een accountantscontrole op te sturen naar de
subsidieverstrekker.
- De voortgang van het project wordt jaarlijks in november in
het BO MIRT besproken. In de voortgangsrapportage dient
de stand van zaken mbt de subsidievoorwaarden te
worden opgenomen.
Kanttekening: In overleg tussen provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen
wordt bepaald welk projectonderdeel in Huizen naar voren wordt gehaald om aan
de subsidievoorwaarde van start realisatie voor 1 januari 2013 te voldoen.
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Programma Verder:
De gemeente Eemnes zal een beroep doen op deze regeling van de provincie
Utrecht.
Bedrag:
€ 0,5 mln.
Status:
In 2011 is ingestemd met het plan van aanpak voor de
bushaltes in Eemnes. Over vrijgave van het budget wordt
besloten aan de hand van een uitvoeringsvoorstel.
Voorwaarden/
Bijzonderheden: De gelden zijn alleen inzetbaar voor het deelproject 4: Haltes
Eemnes
MJPO:
Het deelproject Anna’s Hoeve, komt in aanmerking voor subsidie vanuit het
Meerjarenprogramma Ontsnippering.
Bedrag:
De hoogte van de bijdrage staat op dit moment nog niet vast.
Ambtelijk is afgesproken dat de provincie en ProRail inzetten
op een bijdrage van € 7,3 mln
Status:
In het voorjaar 2012 dient uitgezocht te worden hoe dit
voorstel omgezet kan worden in een bijdrage
Voorwaarden/
Bijzonderheden: Alleen voor deelproject 5: Anna’s Hoeve.
Beter Benutten:
Binnen het programma Beter Benutten zijn subsidies beschikbaar voor de aanleg
van nieuwe P+R-terreinen.
Bedrag:
Maximaal ongeveer € 0,5 mln
Status:
Nog niet aangevraagd
Voorwaarden/
Bijzonderheden: - De Carpoolplaats in Blaricum en het P+R terrein in
Eemnes kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor
in totaal 250 plaatsen à €2.000 per plaats.
- Over de aanvraagprocedure zal in het voorjaar 2012 meer
bekend gemaakt worden
- De P+R terreinen moeten gerealiseerd zijn vóór 1 januari
2015.
Geactualiseerde financiële afspraken (2012)
In april 2012 zijn de financiële afspraken voor de planvoorbereidingsfase
geactualiseerd. Deze staan in bijlage 1. Hieronder staat een samenvattend
overzicht van de budgetten, subsidies e.d. waaruit het project wordt bekostigd.

8 mei 2012

13 van 68

Procesplan HOV in ‘t Gooi

Dekking

Totaal

Provincie Noord-Holland
Hilversum
Huizen
Blaricum
Eemnes
Laren
BDU
AROV-subsidie Rijk
Programma Verder
MJPO
Programma Beter Benutten
IBP Hilversum e.o.
Totaal beschikbaar

77,9
2,5
0,75
0,25
0,25
0,25
3,0
11,6
0,5
7,3
0,5
2,5
107,3

Tabel 2.2 Dekking kosten HOV samengevat

2.5

Planning

Voor het project wordt van de volgende globale planning uitgegaan:
Procesafspraken over en
start planvoorbereidingsfase
zomer 2012
Uitwerken plan (ontwerp en RO)
2012 - 2014
Bestuurlijke realisatieovereenkomst
zomer 2013
Voorbereiding uitvoering
2014
Aanbesteding
2015
Realisatie
2015 - 2016/17
Start exploitatie
2017
De detailplanning voor de Planvoorbereidingsfase staat in hoofdstuk 6.
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3

PRODUCTEN IN DE PLANVOORBEREIDINGSFASE

In dit hoofdstuk worden alle producten beschreven die in de
planvoorbereidingsfase opgeleverd worden. Daarbij wordt ingegaan op de
randvoorwaarden die aan deze producten worden gesteld.

3.1

RO-producten

Op basis van een inventarisatie van bestemmingsplannen is geconstateerd dat
op een aantal plekken in het tracé een nader ruimtelijk besluit nodig is om de
vrije busbaan mogelijk te maken.
Uit deze inventarisatie volgt dat er ruimtelijke besluiten nodig zijn voor de
volgende onderdelen op het tracé:

Huizen: tankstation nabij De Regentesse

Blaricum: deeltracé van gemeentegrens met Huizen tot De Oorsprong
2

Eemnes: halte met parkeervoorzieningen aan de westzijde van de A27 .

Laren / Hilversum: tracé op gebieden van GNR (Anna’s Hoeve en
Monnikenberg)

Hilversum: enkele aanpassingen rond de Oosterengweg en bij VSH complex.
Om het tracé ook op die plekken ruimtelijk mogelijk te maken wordt een m.e.r. beoordeling gemaakt (alleen voor het tracé door de gebieden van GNR) en één
provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld.
Nadere uitwerking hiervan is gegeven in hoofdstuk 4.

3.2

Ontwerpuitwerkingen en kostenraming VO-niveau

Voor het hele tracé wordt een voorontwerp gemaakt. Voor delen van het tracé
zijn er nog varianten waaruit een keuze moet worden gemaakt. Gedurende de
Planvoorbereidingsfase wordt een keus voor de definitieve variant gemaakt en
uitgewerkt op VO-niveau, die vervolgens in een volgende fase tot een definitief
ontwerp wordt uitgewerkt. Bij de uitwerking van de ontwerpen en de variantkeuze
is het van belang heldere uitgangspunten te formuleren en overeenstemming te
bereiken over de te kiezen oplossing. Uitgegaan moet in ieder geval worden van
richtlijnen van de infrastructuur beheerders zoals het Handboek R-net en de
richtlijnen van ProRail ten aanzien van o.a. de spoorse kruisingen en de aanleg
van de busbaan naast het spoor.
Voor het opstellen van de kostenraming op VO-niveau worden de richtlijnen van
de provincie Noord-Holland gehanteerd zoals vastgelegd in de Eisen en
richtlijnen Bouw- en Infraprojecten (ERBI).
Deze richtlijnenzijn opgesteld volgens CROW publicatie 137 “Wat kost dat?”,
Standaard kostensystematiek voor kostenramingen in de GWW 3 eherziene druk
juli 2010.
2

De onderzoeken voor deze bestemmingsplanwijziging zijn door de gemeenten Eemnes al
uitgevoerd.
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Bij het maken van een begroting wordt onderscheid gemaakt tussen twee
werkwijzen, namelijk:
deterministische werkwijze;
probabilistische werkwijze
Voor dit projecten wordt de probabilistische werkwijze conform CROW publicatie
137 “Wat kost dat” gehanteerd.
Nadere uitwerking hieraan is gegeven in hoofdstuk 5.

3.3

DO en Uitvoeringsvoorstel haltes Eemnes

Voor deelproject 4, haltes Eemnes,moet in het kader van de subsidieverlening
vanuit het programma Verder een uitvoeringsvoorstel worden opgeleverd. Over
de definitieve toekenning van de subsidie wordt besloten aan de hand van dit
uitvoeringsvoorstel. Het uitvoeringsvoorstel wordt gebaseerd op een definitie f
ontwerp (DO). Om die reden is voor dit deelproject uitwerking tot DO niveau
wenselijk.

3.4

Grondverwervingsplan

Voor grondverwerving wordt de aanpak gevolgd zoals die bij Provincie Noord Holland gangbaar is. In de planvoorbereidingsfase zal door de sector
Gebiedsontwikkeling en Grond van de provincie een grondverwervingsplan
worden opgesteld. In dit plan zal onder andere beschreven worden welke
gronden ten behoeve van het project verworven dienen te worden en hoe de
verwerving van de gronden wordt aangepakt. Ook zal een planning worden
opgenomen en aandacht worden besteed aan de risico’s.

3.5

Inkoopplan

In het Inkoopplan wordt beschreven hoe het project wordt aanbesteed. Als
traditioneel RAW bestek of als een geïntegreerd Design&Build of Design&
Construct contract al dan niet inclusief het onderhoud voor meerdere jaren.
Tevens wordt aangeven of en zo ja in welke percelen het project wordt
aanbesteed.

3.6

Risicodossier

In de Planvoorbereidingsfase wordt een risicodossier aangelegd, waarin risico’s
voor het vervolg van het project tot en met de uitvoering worden benoemd. Voor
de identificatie en registratie van risico’s zal gebruik worden gemaakt van de bij
Provincie Noord-Holland gangbare systematiek en richtlijnen, zoals die ook voor
voorgaande fasen is gebruikt.
In het dossier worden risico’s gekwantificeerd (Tijd en Geld) en zullen ook
beheersmaatregelen worden opgenomen.
Het risicodossier wordt actueel gehouden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt
bij de projectmanager en bij de managers van de deelprojecten.
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Bij het afronden van de Planvoorbereidingsfase is een volledig risicodossier
beschikbaar.

3.7

Beheerplan

Het beheerplan dat in de planvoorbereidingsfase zal worden opgesteld beschrijft
hoe de toekomstige beheerders van de HOV lijn worden betrokken bij het p roject.
De hoofdvraag hierbij is: hoe wordt beheer op een goede manier geborgd in het
definitief ontwerp (DO).
Het plan wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de toekomstige
beheerders en behandelt onder andere de volgende onderwerpen :
Grenzen van eigendom én grenzen van beheer, inclusief de
bevoegdheden die daaraan zijn verbonden (bv medegebruik en
verkeersregels).
Eisen aan het niveau van beheer en onderhoud.
Eisen die beheerders stellen aan het (definitief) ontwerp en de wijze
waarop beheerders bij het project worden betrokken.
Relatie met contractering (bijvoorbeeld: hoe wordt er gehandeld bij een
D&C contract)
Kostenraming voor beheer en onderhoud en afspraken over financiering
daarvan.
Het beheerplan resulteert uiteindelijk in één of meerdere behee rovereenkomsten.

3.8

Realisatieovereenkomst

Gedurende van de Planvoorbereidingsfase wordt uiterlijk in mei 2013 een
realisatieovereenkomst opgesteld waarin partijen afspraken maken over
samenwerking en verantwoordelijkheden in het vervolg van het project tot en met
de uitvoering. In die overeenkomst gaat het om o.a.:
Definitieve variantkeuze
Planning
Organisatie
Verplichtingen van partijen
Financiën
Risicoverdeling
Contractering en aanbesteding
Overdracht naar beheer
Vestiging recht van opstal
Geschillenregeling
Planschadeverhaal
De dan gerealiseerde producten uit de planvoorbereidingsfase, met name de
uitgewerkte voorontwerpen, geven input voor deze overeenkomst.

3.9

Onderzoeken tijdens de Planvoorbereidingsfase

Ten behoeve van het inpassingsplan, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en de
ontwerpuitwerkingen moet in de planvoorbereidingsfase een aantal onderzoeken
worden uitgevoerd. Als eerste stap wordt nagegaan wat in het kader van de
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m.e.r.-beoordeling en het provinciaal Inpassingsplan onderzocht moet worden.
De volgende onderzoeken zijn op dit moment voorzien:
Specifieke onderzoeken deelprojecten:

Verkeerskundige aspecten

Luchtkwaliteit

Geluid

Landschap, inpassing

Subsidiemogelijkheden
Algemene onderzoeken totale project:

Water (Geohydrologie, Watertoets, Waterkeringen, Beheer en onderhoud,
Riolering)

Natuur (Natuurtoets, Onderzoek in kader van flora- en faunawet)

Bodem (Milieukundig bodemonderzoek)

Archeologie / cultuurhistorie

Externe veiligheid

Kabels en leidingen

Planschadeanalyse
Indienspecifieke onderzoeken voor meerdere deelprojectenworden uitgevoerd,
wordt dit, indien efficiënt, gecoördineerd vanuit het projectbureau.

3.10

Samenhang en Stappenplan producten

De werkzaamheden voor de Planvoorbereidingsfase zijn in een overall
stappenplan weergegeven dat in de volgende hoofdstukken wordt uitgewerkt.
In het stappenplan wordt door middel van kleuren onderscheid gemaakt in het
hoofdproces, onderzoeken, besluiten en stappen metbetrekking tot draagvlak en
inspraak, zie de legenda hieronder.

8 mei 2012

18 van 68

Procesplan HOV in ‘t Gooi

8 mei 2012

19 van 68

Procesplan HOV in ‘t Gooi

4

RO-PRODUCTEN
4.1

Bestemmingsplannen

Voor een aantal plekken in het tracé kan het project pas worden gerealiseerd
nadat de betreffende bestemming in een bestemmingsplan is vastgelegd:
Gemeente en deeltracé Vigerend Bestemmingsplan

Opmerkingen

Huizen
1 Fietspad door

BP Stadspark 1974

Fietspad binnen BP te realiseren

2 Huizermaatweg

BP Kom-Oost 2002

Aanpassingen Huizermaatweg is binnen BP

3 Bovenmaatweg –

BP Huizermaat Noord Oost 2009

Alleen BP-aanpassing nodig bij

gemeentegrens met

BP Bijvanck 2010

benzinestation naast De Regentesse (BP

Blaricum

BP Bovenmaat 2009

Huizermaat Noord Oost)

4 + 5 Gemeentegrens

BP Bijvanck 1996

Voor een stuk van ca 200 meter

tot Carpoolplaats

BP Blaricummermeent, deelplan

gemeentegrens Huizen naar “De Oorsprong”

hoofdplanstuctuur 2011

moet het BP worden aangepast.

BP Blaricummermeent, werkdorp

Voor het overige is route binnen BP-en te

2007

realiseren

6 Carpoolplaats

BP Blaricummermeent, werkdorp

Binnen BP te realiseren

Blaricum

2007

stadspark van Gooiers
Erf naar De Regentesse
te realiseren

Blaricum

Eemnes
6 Carpoolplaats

BP Landelijk gebied 2011

Binnen BP te realiseren

BP Landelijk gebied 2011

Oostzijde past binnen het BP. Voor de

Blaricum
7 Halte aan A27

westzijde moet het BP worden aangepast.
Alle onderzoek hiertoe is reeds uitgevoerd.
Laren
8 Aansluiting A27 en

BP Natuurgebied 2009

Huidige bestemming: Natuur. Tevens

route over Anna’s

beschermd bodem- en grondwatergebied.

Hoeve / Monnikenberg

BP dient te worden aangepast.

Hilversum
8 + 9 + 10 Anna’s

BP Monnikenberg 1976

Voor hele deeltracé moet het BP worden

Hoeve en Monnikenberg

BP Buitengebied 2001

aangepast

9 + 12 Mussenstraat t/m

BP Van Riebeeck / Bonairelaan

Enkele kleine BP-issues en aanpassingen

Oosterengweg

BP KamerlinghOnnesweg

langs dit tracé

16 Oosterengweg t/m

BP Van Riebeeck / Bonairelaan

Enkele kleine BP-issues en aanpassingen

station NS

BP Utrechtseweg

langs dit tracé bij Oosterengweg en VSH

BP Binnenstad

complex, overigens is de route binnen de
BP-en te realiseren

Tabel 4.1: overzicht bestemmingsplannen HOV tracé
Uit de tabel volgt dat er ruimtelijke besluiten nodig zijn voor de volgende plekken
op het tracé:

Huizen: tankstation nabij De Regentesse
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Blaricum: deeltracé van gemeentegrens tot De Oorsprong (ca. 200 meter)
Eemnes: halte met parkeervoorzieningen aan de westzijde van de A27.
Laren / Hilversum: tracé op gebieden van GNR (Anna’s Hoeve en
Monnikenberg)
Hilversum: enkele kleine aanpassingen bij Oosterengweg en bij VSH
complex.



4.2

Procedures

Provinciaal Inpassingsplan
De aanleg van de busbaan is een gemeentegrensoverschrijdend project met een
groot maatschappelijk belang, zodat er in beginsel een Provinciaal
Inpassingsplan (verder: PIP) opgesteld kan worden. De voorwaarde om een PIP
3
op te stellen is dat er sprake moet zijn van een provinciaal belang . Gezien de
omvang en belang van de aanleg van de busbaan is het zeer goed verdedigbaar
dat er sprake is van provinciale belangen. De wet (Wet op de ruimtelijke
ordening, Wro) stelt hier geen specifieke eisen aan.
Voordelen van een PIP:
 PNH houdt de regie in handen.


De procesversnellers uit de Crisis en herstelwet (CHW) zijn van
toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure tegen het PIP binnen
een half jaar moet zijn doorlopen (i.p.v. één jaar bij een
bestemmingsplan procedure).



Betrokken gemeenten kunnen geen beroep instellen tegen besluit die
zijn genomen ter uitvoering van het PIP. (NB. In de publicatie van het
vaststellingsbesluit moet duidelijk worden aangegeven dat er sprake is
van toepassing van de CHW).

Nadelen van een PIP
 Risico’s voor het planologisch regime bij PNH.
De vaststelling van een PIP leidt er automatisch toe dat de bevoegdheid van de
gemeenteraad om een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden die in
4
het PIP zijn begrepen, voor een bepaalde termijn vervalt .
Er is ook de mogelijkheid om het project te realiseren om af te wijken van de
geldende bestemmingsplannen middels het verlenen van een
omgevingsvergunning. Echter, Op basis van de voorkeur van partijen in de
Stuurgroep, juridische adviezen en het feit dat er sprake is van een
gemeentegrens overschrijdend project is er voor gekozen een PIP op te stellen.
Zoals aangegeven kan er voor worden gekozen om bij de uitvoering van een
ruimtelijk project de regie ervan in eigen (PNH) hand te houden. Deze regie kan
een verregaande vorm aan nemen, maar ook minder ver gaan.
3
4

Artikel 3.26 Wro
Max voor de duur van 10 jaar, art. 3.1 lid 2 Wro.
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Artikel 3.26
Lid 1 is de basis op grond waarvan Provinciale Staten een inpassingsplan
kunnen vaststellen als er sprake is van een provinciaal belang.
Lid 2 bepaalt dat afdeling 3.1, 3.2 en 3.3 Wro overeenkomstig van toepassing
zijn.
Lid 4 van dit artikel geeft Provinciale Staten een specifieke bevoegdheid om bij
het besluit tot vaststelling van het PIP tevens te bepalen dat de provincie ook de
uitvoering van het besluit aan zich houdt. Er is uitdrukkelijk bepaald om welke
uitvoeringsbesluiten het gaat:

a. de wijziging en uitwerking van het plan (art 3.6 lid 1 Wro),
b. de verlening van omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten,
aanlegactiviteiten, van een bestemmingsplan afwijkende activiteiten en
het slopen (art. 2.1 lid 1 a,b, c, of g Wabo).
Deze uitdrukkelijke verklaring is door de wetgever nodig geacht naast de meer
algemene bepalingen m.b.t. de indeplaatstreding van lid 2.
In het vaststellingsbesluit van het PIP moet deze overdracht van de
uitvoeringsbevoegdheid expliciet worden bepaald. Gedeputeerde Staten treden
in de plaats van B&W. Als niets anders in het vaststellingsbesluit is bepaald
behouden B&W de bevoegdheid ten aanzien van de uitvoeringsbesluiten.
Voor de uitvoering van het project HOV in ‘t Gooi betekent dit dat de betrokken
gemeenten bevoegd blijven voor de uitvoeringsbesluiten indien hierover niet
specifiek in het vaststellingsbesluit is besloten.
Aangezien het project over meerder gemeente grenzen zich uitstrekt verdient het
aanbeveling om Provinciale Staten in het vaststellingsbesluit te laten bepalen dat
Gedeputeerde Staten zelf uitvoering geeft aan het plan.
Coördinatieregeling, artikel 3.33 Wro
Net als bij de regeling uit artikel 3.26 lid 4 worden er bevoegdheden
overgedragen aan Gedeputeerde Staten om de uitvoering van een ruimtelijk
project in handen van de Provincie Noord-Holland te laten. De zogenoemde
coördinatieregeling van artikel 3.33 Wro is een verdergaande regeling om de
uitvoering van een ruimtelijk project soepel te laten verlopen. Het gaat hier
specifiek om een ruimtelijk project en niet alleen een de uitvoering van een PIP
Provinciale Staten kan aangeven voor welke gevallen zij een gecoördineerde
besluitvorming nodig achten. Aangegeven wordt dat de Provincie Noord-Holland
een PIP zal vaststellen in samenhang hiermee de nodige uitvoeringsbesluiten
gecoördineerd zal voorbereiden, nemen en bekend maken. In het startbesluit kan
worden bepaald dat de inpassingsplanprocedure de leidende procedure is. Ter
wille van die uitvoering is voorzien in een regeling voor gecoördineerde aanpak
van de benodigde uitvoeringsbesluiten, het vorderen van medewerking hieraan
én eventueel de overname van de desbetreffende bevoegdheid.
Deze regeling voorziet in een gecoördineerde besluitvorming ten aanzien van
een ruimtelijk project. Zo betreft het dus het PIP én de daar aan verbonden
uitvoeringsbesluiten. Provinciale Staten kunnen besluiten dat de besluiten
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gecoördineerd worden genomen door de bevoegde bestuursorganen. Afdeling
3.4 Awb is van toepassing. De wettelijke procedure voorziet in een
samenvoeging van de benodigde kennisgevingen, toezendingen en andere
procedurele elementen die nodig zijn voor een gestroomlijnde procedure. Bij een
eventueel beroep tegen de vaststelling van het PIP, of overige besluiten die in de
gecoördineerde procedure zijn genomen, worden die besluiten als één besluit
aangemerkt.
Van belang is dat er dus verschillende bestuursorganen bevoegd kunnen zijn,
maar de vergunningverlening dus gecoördineerd gaat.
Deze coördinatieregeling gaat echter nog verder doordat Gedeputeerde Staten
het bevoegde bestuursorgaan zelfs geheel kan passeren door zelf het
ambtshalve of op aanvraag te nemen besluit te nemen. Deze bevoegdheid
bezitten Gedeputeerde Staten alleen als Provicniale Staten dit bij van
toepassingverklaring van de provinciale coördinatieregeling aan Gedeputeerde
Staten hebben toebedeeld.
Indien voor deze variant wordt gekozen moet er rekening worden gehouden met
een extra besluit dat Provinciale Staten moet nemen, namelijk het van
toepassing verklaren van de coördinatieregeling. Het besluit van Provinciale
Staten om deze regeling toe te passen is een besluit in de zin van art. 1:3 Awb,
maar is niet appellabel. Het is nl geplaatst op de negatieve lijst die hoort bij
artikel 8:5 Awb.
Voor het opstellen van het PIP wordt gewerkt conform het 10-stappenplan van
provincie Noord-Holland voor het op- en vaststellen van Inpassingsplannen (zie
bijlage 3). Dit geeft de volgende indicatieve planning.

2012
2013

Activiteit

Planning: IP in PS febr. 2014

Voorbereidingsbesluit GS

oktober 2012

Voorbereidingsbesluit PS-cie’s

oktober

Voorbereidingsbesluit PS

november

Vaststellen concept ontwerp GS

Medio september 2013

Advies PS-commissies

Eind september/ begin oktober

Horen gemeenten

oktober

Vaststellen ontwerp IP GS

Medio november

Ter inzage legging

November, na vststellen ontwerp
IP

2014

Vaststelling IP GS

januari 2014

Statencommissies

Januari / februari

Vaststelling PS

Februari / maart

Bekendmaken

Na vaststelling door PS februari /
maart

Beroep

Eind maart of eind april

Van kracht en inwerkingstelling

September / oktober 2014
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4.3

Voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit (artikel3.7 Wro) kan door Gedeputeerde Staten
worden genomen als er een wens is dat het gebied minder geschikt wordt
gemaakt voor de toekomstige bestemming. Met het besluit wordt aangegeven
dat er voor het gebied een nieuw plan voorbereid wordt. Aan het
voorbereidingsbesluit kan een omgevingsvergunningenstelsel worden gekoppeld.
Het gevolg van een voorbereidingsbesluit is dat er voor het gebied een
aanhoudingsplicht geldt. Dat betekent dat bouwvergunningen die passen binnen
het van kracht zijnde bestemmingsplan toch niet mogen worden verleend. Het
voorbereidingsbesluit is één jaar geldig. Als binnen deze periode een nie uw
(ontwerp) PIP ter inzage wordt gelegd neemt het de beschermende werking van
het voorbereidingsbesluit over. Wanneer er binnen die periode geen ontwerp PIP
ter inzage gelegd vervalt het voorbereidingsbesluit en moeten de aangehouden
bouwvragen alsnog worden verleend.

4.4

Crisis en herstel wet (CHW)

CHW is van toepassing op het project nu het gaat om een provinciaal
inpassingsplan. Dit betekent o.a. dat de beroepsprocedure tegen het PIP binnen
een half jaar moet zijn doorlopen (i.p.v. één jaar). Betrokken gemeenten kunnen
geen beroep instellen. Zij kunnen ook geen beroep instellen tegen besluiten die
de Provincie Noord-Holland in het kader van het project neemt. In de publicatie
van het vaststellingsbesluit moet duidelijk worden aangegeven dat er sprake is
van toepassing van de CHW.

4.5

Vormvrije MER

Voor de besluitvorming zal een vormvrije MER worden uitgevoerd.
Het project HOV in ’t Gooi, zoals omgeschreven in de projectbeschrijving, komt
niet voor in het Besluit m.e.r. Er is daarom geen sprake van een directe m.e.r.(beoordelings)plicht. Omdat het niet uitgesloten kan worden dat een aantal
project/tracédelen ook onder de definitie van categorie 2.1. en categorie 2.2. van
Onderdeel D van de het Besluit m.e.r. kunnen worden gerekend én omdat deze
deelactiviteiten onder de drempelwaarde vallen, is het voorstel om alleen
daarvoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Dit uit het oogpunt van
een zorgvuldige voorbereiding en risicobeheersing. De m.e.r.-beoordeling
geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria uit Bijlage III van de Europese
m.e.r.-richtlijn. De m.e.r.-beoordeling geldt uitsluitend de project/tracédelen die
mogelijk tot de definitie van D 2.1. en D 2.2. van het Besluit m.e.r. kunnen
worden gerekend en in het IP mogelijk worden gemaakt
Voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn er geen procedure-eisen, maar is het
wel verplicht om de uitkomsten van de m.e.r.-beoordeling bekend te maken bij de
vaststelling van het (voor)ontwerp-IP. In een aparte milieuparagraaf kan
gemotiveerd worden aangegeven waarom er in dit specifieke geval geen sprake
is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en er om die reden geen
m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen, respectievelijk een
Milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
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De beoordeling of de activiteit(en) wel of niet belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu kunnen hebben, geschiedt aan de hand van wettelijke
beoordelingscriteria, te weten:
1. de kenmerken van het project;
2. de plaats van het project;
3. de kenmerken van de mogelijke effecten.
In Bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn zijn bij deze drie criteria
verschillende subcriteria gegeven, zoals 'cumulatie met andere projecten'. In de
m.e.r.-beoordeling moet daarbij worden aangesloten. Deze is opgenomen in
bijlage 4 van dit procesplan.
In het stappenplan op de volgende pagina is dit proces schematisch
weergegeven. Door middel van kleuren wordt onderscheid gemaakt in het
hoofdproces, onderzoeken, besluiten en stappen met betrekking tot draagvlak en
inspraak, zie de legenda hieronder.
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5

AANPAK ONTWERP PER DEELPROJECT

In het voorontwerp moet er in de deelprojecten een aantal specifieke
onderzoeksvragen worden beantwoord. Hieronder zijn deze specifieke vragen
per deeltracé in een kader aangegeven. Daarnaast is per deelproject – voor
zover dit nodig wordt geacht – een processchema opgesteld voor de
ontwerpuitwerkingen.
In de processchema’s staat steeds het ontwerp van het deelproject centraal. Het
kader ‘totaalontwerp’ omvat voor welke delen van het ontwerp varianten
uitgewerkt dienen te worden, een eventuele beslissing over de variantkeuze en
de overige uitwerkingen die voor het ontwerp nodig zijn. Rondom het kader staat
aangegeven welke verdere stappen er zijn met betrekking tot het hoofdproces
(wit), onderzoeken (paars), besluiten (blauw) en draagvlak en inspraak (groen).
Zie ook de legenda in onderstaande figuur.

5.1

Deelproject 1: Fietspad Stadspark

Deeltracé 1.A: Fietspad door stadspark van Gooiers Erf naar De Regentesse
-

Bepaling tracé

-

Locatie en ontwerp bruggetjes

Het deelproject Fietspad Stadspark wordt door de gemeente Huizen
meegenomen in haar plannen en werkzaamheden voor het Stadspark. Om deze
reden, en om de weinig complexe aard van dit deelproject is hiervoor geen
processchema opgesteld.
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5.2

Deelproject 2: Huizermaatweg

Deeltracé 2.A: Aanpassing Huizermaatweg vanaf busstation tot halte De
Regentesse
-

Uitwerking principe verkeerspleinen

-

Haltes aan de Huizermaatweg bepalen (locaties, haltevoorzieningen,
ontsluiting e.d.)

-

Inventarisatie benodigde aanpassingen aan busstation

-

`Linksaffer` van de Huizermaatweg naar de Bovenmaatweg

Kanttekening: De eventueel benodigde aanpassing van het busstation naar RNet valt buiten de scope van dit project, evenals de fietsoversteken en VRI ter
plaatse van de kruising bij de Regentesse
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5.3

Deelproject 3: Vrije busbaan Huizen en Blaricum

Deeltracé 3.A: Halte de Regentesse, gevolgen parkeerterrein winkelcentrum
Oostermeent en vrije busbaan tot gemeentegrens
-

Verkeersveiligheid en doorstroming rondom benzinestation

-

Haltes bepalen Regentesse (locaties, haltevoorzieningen, ontsluiting e.d.)

-

Ontwerp veilige oversteken voor langzaam verkeer, ook van de fietsroute
vanuit Stadspark over het kruispunt “t Merk, Huizermaatweg en
Bovenmaatweg

-

Inrichting veilige bevoorradingsroute bij het winkelcentrum Oostermeent
(inclusief aanpassingen van parkeerterrein en fietspaden) met aandacht voor
ruimtelijke kwaliteit en behoud van aantal parkeerplaatsen.

-

Onderzoeken eisen aan en mogelijkheden voor geluidswal bij de ‘badkuip’

Deeltracé 3.B: vrije busbaan Stroomzijde
-

Haltes bepalen (locaties, haltevoorzieningen, ontsluiting e.d.)

-

Ontwerp kruisingen busbaan met langzaam verkeer

-

Variantkeuze voor kruising busbaan - Stichtseweg - Stroomzijde t.a.v.
doorstroming, verkeersveiligheid, bomen en mogelijkheden doortrekken naar
Almere

Deeltracé 3.C: Vrije busbaan Stichtseweg tot Carpoolplaats
-

Ligging uitwerken zo dicht mogelijk langs de A27 (liefst achter de bomenrij)
conform afspraak tussen gedeputeerde Post en inwoners van gemeente
Blaricum

-

Afstemming ontwerp busbaan met Rijkswaterstaat

Deeltracé 3.D: Carpoolplaats oostelijke ligging
-

Afstemming ontwerp carpoolplaats met Rijkswaterstaat

-

Aandacht voor gemeentegrensoverschrijdende ligging carpoolplaats
(Blaricum en Eemnes)
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5.4

Deelproject 4: Haltes Eemnes

Deeltracé 4.A: P&R haltes Eemnes, incl. langzaam-verkeerverbinding
-

Keuze van oplossing voor geluidsprobleem

Kanttekening: Voor dit tracédeel heeft de gemeente Eemnes alle benodigde
onderzoeken voor de aanpassing van het bestemmingsplan al uitgevoerd.
In overleg met RWS moet helderheid komen of hier sprake is van een
reconstructie of van een nieuwe situatie, aangezien dat gevolgen heeft voor de
toepassing van de wet geluidhinder.
In afwijking tot de andere deelprojecten wordt voor dit deelproject in de komende
fase een DO opgesteld i.v.m. subsidievoorwaarden.
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5.5

Deelproject 5: Anna’s Hoeve

Deeltracé 5.A: busbaan
-

Keuze variant busbaan en aansluitingen A27 in samenhang met deeltracé
5.B en 5.C

-

Haltes bepalen (locaties, haltevoorzieningen, ontsluiting e.d.)

-

Aansluiting op aftakking naar Monnikenberg

Deeltracé 5.B: weg over Anna’s Hoeve
-

Keuze variant weg en fietspad in samenhang met deeltracé 5.A en 5.C

-

Samenhang met gebiedsontwikkeling oost in gebied Anna’s Hoeve (start in
2014/2015)

-

Verlegde weg over Anna´s Hoeve in relatie tot net aangelegde groenstrook
Anthony Fokkerweg

-

Faseringsvraagstuk: weg over Anna´s Hoeve moet eerder worden verlegd
i.v.m. planontwikkeling Anna´s Hoeve

Deeltracé 5.C: Ecoduct
-

Keuze variant ecoduct in samenhang met deeltracé 5.A en 5.B

Deeltracé 5.D: Fietstunnel
-

Ontwerp fietstunnel.

Kanttekening: De eventuele (gedeeltelijke) sloop van de huidige weg over Anna’s
Hoeve is geen onderdeel van de scope van dit deelproject. Hetzelfde geldt voor
de aftakking door de ontwikkeling Monnikenberg richting Arenapark.
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5.6

Deelproject 6: Oosterengweg en omgeving

Deeltracé 6.A: Tunnel Oosterengweg
-

Uitwerken varianten ontwerp tunnel, keuze tussen varianten in relatie tot
omgeving (bedrijven, woningen e.d.)

-

Ontsluiting, bereikbaarheid bedrijven Liebergerweg en Oude
Amersfoortseweg

-

Sociale veiligheid tunnel voor fietsers en voetgangers

Deeltracé 6.B: Busbaan
-

Ontsluiting bedrijven/dansschool ten zuiden van spoor achter de huizen
langs de Amersfoortseweg

8 mei 2012

33 van 68

Procesplan HOV in ‘t Gooi

5.7

Deelproject 7: VSH tot station NS

Specifieke onderzoeksvragen:
Deeltracé 7.A:busbaan VSH complex - Beatrixtunnel
-

Inpassing op terrein VSH

-

Ontwerp spoorkruising

-

Inrichting rondom Wandelpad: bomen en groenstrook

-

Alternatieven voor parkeerplaats

Deeltracé 7.B: busbaan Beatrixtunnel – NS station
-

Inpassing en verkeersveiligheid rondom Beatrixtunnel

-

Uitwerking keuze tracé langs Entrada, eventueel achterlangs

-

Inpassing Eindhalte op busstation NS

Kanttekening: De eventuele aanpassing van het busstation bij NS-station
Hilversum naar R-Net maakt geen onderdeel uit van de scope van dit
deelproject.
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6

PLANNING PLANVOORBEREIDINGSFASE
6.1

Planning

Voor de Planvoorbereidingsfase is een planning gemaakt. Deze planning houdt
rekening met de volgende punten:

In 2014 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Uiterlijk tot de zomer van 2013
kunnen besluiten die in commissie of raden van gemeenten worden
besproken, worden geagendeerd;

Zomerschoolvakanties in relatie tot inspraaktermijnen

Wettelijke termijnen, procedures bij gemeenten en provincie

De ontwerpuitwerkingen zijn voorzien in de periode september 2012 tot en
met maart 2013.

De werkzaamheden voor het Provinciale Inpassingsplan starten in oktober
2012 en lopen door tot besluitvorming in Provinciale Staten in februari of
maart 2014. Daarna volgt een periode van zes maanden voor de Raad van
State procedure.
e

De bestuurlijke realisatieovereenkomst wordt in het 2 kwartaal van 2013
opgesteld, waarna de besluitvorming volgt.
Hieronder staat een overall planning van de werkzaamheden gedurende de
Planvoorbereidingsfase:
2012
Kwartalen

1

2013
2

3

4

1

2014
2

3

4

1

2

3

Procesplan
Bestuurlijke procesafspraken
Besluitvorming in colleges e.d.
Inrichten projectorganisatie e.d.
Uitvoeren onderzoeken en m.e.r.-beoordeling
Ontwerpuitwerkingen, incl. besluiten
Inpassingsplan, incl. besluitvorming en RVS-procedure
Opstellen grondverwervingsplan
Opstellen beheerplan
Opstellen inkoopplan
Realisatieovereenkomst, incl. besluitvorming
Voorbereiding aanbesteding(en)

In de bijlage 6 treft u een gedetailleerde planning aan (PM)
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7

FINANCIEN PLANVOORBEREIDINGSFASE
7.1

Raming en budget

De kosten voor dit project zijn geraamd op 107,3 mln. prijspeil 2012.
De geraamde kosten zijn uitgesplitst naar de zeven beschreven deelprojecten.
Onderstaand is de lage raming weergegeven waarbij onderscheiden worden:
1. Investeringskosten, totaal €78,7 mln.
2. Risico-opslag PNH, (inclusief het gehanteerde percentage), totaal € 17,6
mln.
3. BTW, (dit is aan de orde als Prorail de realisatie van onderdelen doet),
totaal € 11,0 mln.
investerings
kosten

Risicomarge
PNH

Percentage

0,6
1,8
11,3
6,2
22,9
29,5
3,3
3,0
78,7

0,1
0,4
2,7
1,2
3,7
8,7
0,8

20%
20%
20-30%
20%
15-20%
20-30%
20-25%

Deelproject 1: Fietspad stadspark
Deelproject 2: Huizermaatweg
5
Deelproject 3: Vrije busbaan Huizen en Blaricum
Deelproject 4: Haltes Eemnes
Deelproject 5: Anna’s Hoeve
Deelproject 6: Oosterengweg en omgeving
Deelproject 7: VSH complex tot NS station Hilversum
Grondverwerving
TOTAAL

17,6

btw
prorail
19%
3,6
6,8
0,6

TOTAAL

11,0

De raming voor deelproject 4 (halte Eemnes) is exclusief de kosten voor wensen
van Rijkswaterstaat voor aanpassing van de A27 (aanbrengen ZOAB) i.v.m.
geluid. Deze kosten zijn betwistbaar.
De raming van deelproject 5 (Anna’s Hoeve) is gebaseerd op de
geoptimaliseerde basisvariant voor het ecoduct.Wordt uitgegaan van de
duurdere variant voor Anna’s Hoeve dan is het totaal € 111,3 mln. (+€ 4 mln.)
Onderdeel van de kostenraming is een extra risico-opslag van de provincie
Noord-Holland. Deze varieert van 15% tot 30%. Om budgetoverschrijding zoveel
mogelijk tegen te gaan wordt voor het uitwerken van het vastgestelde
voorkeurstracé naar voorontwerp een plafond aangehouden van de
investeringskosten.
Deze risico-opslag van ieder deelproject wordt meegenomen in een
Risicoreservering.
De provincie Noord-Holland beheert deze Risico-reserve HOV in ’t Gooi met een
omvang van €17,6 mln.
BTW is alleen in het investeringsbedrag opgenomen voor die onderdelen die
mogelijk BTW plichtig zijn, namelijk als ProRail de uitvoering voor haar rekening

5

De kosten van de herinrichting van het parkeerterrein worden door de gemeente Huizen

geraamd op maximaal € 650.000,-. Indien uit de nadere samen te verrichten studie blijkt
dat compensatie noodzakelijk is zullen deze kosten, zonder dat eerst wordt versoberd, ten
laste worden gebracht van de risicoreserve.
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neemt. De maximaal geraamde BTW kosten worden opgenomen in een BTW reserve HOV in ‘t Gooi.
De provincie Noord-Holland beheert deze BTW-reserve HOV in ’t Gooi met een
omvang van €11 mln.
Een keuze voor een duurdere variant en andere eventuele
budgetoverschrijdingen in een deelproject boven de geraamde
investeringskostenworden zo veel mogelijk binnen het deelprojectbudget
opgevangen; hetzij door versoberingen van projectonderdelen, hetzij door het
schrappen van projectonderdelen. Hierover besluit de Stuurgroep HOV in ‘t Gooi.
Pas in tweede instantie en na instemming door de Stuurgroep wordt een beroep
gedaan op de Risicoreservering.
Algemene apparaatskosten drukken niet op het projectbudget. VAT kosten
drukken wel op het Projectbudget.
Voor de Planvoorbereidingsfase bedragen de VAT-kosten maximaal 4% van het
totale investeringsbudget. Dit is globaal verdeeld in 2,5% voor de deelprojecten
en 1,5% voor alle overkoepelende activiteiten voor het project. De percentages
zijn afgeleid van de investeringskosten.
De kosten voor het Provinciaal Inpassingsplan, inclusief die voor de benodigde
onderzoeken komen ten laste van de overkoepelende projectactiviteiten.
Als een partij wijzigingen wenst buiten hetgeen hier is vastgelegd, dient zij de
kosten en risico’s van voorbereiding en uitvoering die hiervoor nodig zijn, zelf te
dragen.
7.2

Financiering

Het Investeringsbedrag van €78,7 mln. wordt gefinancierd uit een groot aantal
bronnen. De provincie Noord-Holland financiert en beheert de risico-reserve en
de BTW-reserve:

Dekking
Provincie Noord-Holland
Hilversum
Huizen
Blaricum
Eemnes
Laren
BDU
AROV-subsidie Rijk
Programma Verder
MJPO
Programma Beter Benutten

8 mei 2012

Inv.
Kosten
49,3
2,5
0,75
0,25
0,25
0,25
3,0
11,6
0,5
7,3
0,5

Risico
reserve
17,6

BTW

Totaal

11,0

77,9
2,5
0,75
0,25
0,25
0,25
3,0
11,6
0,5
7,3
0,5
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IBP Hilversum e.o. 6
Totaal beschikbaar

7.3

2,5
78,7

17,6

11,0

2,5
107,3

Financiële stromen.

In onderstaand schema zijn de financiële stromen in het project weergegeven.

De essentie hiervan is:

Provincie Noord-Holland is budgethouder

De bijdragen uit eigen middelen, van gemeenten en uit subsidies
worden overgemaakt naar de budgethouder

Indien partijen buiten de provincie Noord-Holland projectonderdelen
(laten) voorbereiden en/of realiseren dan kunnen ze daarvoor middelen
van de budgethouder krijgen op basis van subsidie
De door de provincie te ontvangen bijdrage van de Gemeenten wordt vastgelegd
in een betalingsovereenkomst.
Om de administratieve last te beperken geldt ook het volgende.
Indien deelprojecten op onderdelen door een gemeente worden voorbereid dan
worden de kosten die daarvoor gemaakt worden allereerst in mindering gebracht
op de te betalen bijdragen / subsidie voor het project. Slechts indien deze
middelen onvoldoende zijn voor de voorbereiding van het deelproject dient de
gemeente een subsidieaanvraag bij de provincie in.
De provincie zal als budgethouder van het Project subsidieaanvragen van
gemeente(n) voortvarend behandelen. In de subsidiebeschikking worden de
geldende verplichtingen van de gemeente vastgelegd.

6

Restant IBP waarschijnlijk lager. In dat geval wordt de bijdrage van de Provincie NoordHolland met eenzelfde bedrag verhoogd.
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8

ORGANISATIE PLANVOORBEREIDINGSFASE
8.1

Partijen en belangen

Bij de inrichting van de projectorganisatie gedurende de Planvoorbereidingsfase
spelen de volgende algemene overwegingen een rol.
Organisatie van financiële stroming
Acceptatie door beheerder
Risicoverdeling
Slim benutten van de capaciteiten (kwalitatief en kwantitatief) van de partijen
in de Stuurgroep.
Coördinatie van juridische procedures (inpassingsplan).
Besluitvorming (voortgang en complexiteit)
Maken van dwingende afspraken
Uitvoering op delen pas starten als hele traject is goedgekeurd
Borging van gelijkwaardige inbreng van partijen
Daarnaast hebben alle partijen hun eigen specifieke belangen die zij graag in de
projectorganisatie terug zien komen:
Voor de provincie Noord Holland geldt:
Controle op de uitgaven
Bewaken van de scope
Profilering van provincie/ R-net eisen bewaken
Acceptatie door beheerder van provincie (delen vrij liggende busbaan)
Afstemming met belangrijke stakeholders, zoals RWS en ProRail, bij
voorkeur in één (eigen) hand houden
Mogelijkheid tot het maken van dwingende afspraken
Eindverantwoordelijkheid KUNNEN dragen
Voor gemeente Huizen geldt dat zij de werkzaamheden voor de Huizermaatweg
en het fietspad door het stadspark zelf willen aansturen. Voor het deel vrije
busbaan in de gemeente wil men mee-regisseren met name ten aanzien van het
betrekken van omgevingspartijen en de eventuele herinrichting van het
parkeergebied rond het winkelcentrum. De gemeente is voor beide de logische
gesprekspartner voor belanghebbenden.
Voor de gemeente Hilversum geldt dat ze de deelprojecten op haar grondgebied
voor de komende fase zelf wil aansturen. De overwegingen daarbij zijn:
Maximaal sturend vermogen: de gemeente doet de belangenafweging zelf
binnen door de provincie vastgestelde kader/opdracht. Er moeten nog veel
ontwerpen nader uitgewerkt worden, waarbij belangrijke ruimtelijke en
verkeerskundige vraagstukken spelen en waarbij Hilversum zo veel mogelijk
zelf verantwoordelijk wil zijn voor projectmanagament en de besluitvorming
(vanzelfsprekend binnen de afgesproken kaders).
Democratische legitimatie: besluitvorming met grote lokale gevolgen vindt op
lokaal niveau plaats.

8 mei 2012

39 van 68

Procesplan HOV in ‘t Gooi

-

-

Politieke/maatschappelijke risicobeheersing is groot; gemeente is binnen de
gemeentegrenzen en de afspraken binnen de bestuursovereenkomst in staat
regie te voeren en kan direct inspelen op problemen/kansen.
Gemeente Hilversum heeft de voor dit soort projecten benodigde expertise
en ervaring in huis (IBP)
Gemeente heeft ervaring met participatietrajecten, die standaard zijn bij
ruimtelijke projecten.
Gemeente is logische gesprekspartner voor belanghebbenden. Ook wanneer
de provincie de volledige projectleiding zou doen, zouden veel
belanghebbenden de weg naar de gemeente weten te vinden (ambtelijk en
bestuurlijk).

Voor de gemeente Blaricum geldt:
Laat de verantwoordelijkheid bij de provincie.
Vanwege de gecombineerde ambtelijke organisatie in de BEL combinatie, geldt
dit laatste ook voor de gemeenten Eemnes en Laren.
8.2

Projectorganisatie

Vanwege de uiteenlopende belangen van de verschillende gemeenten is er voor
gekozen in de Planvoorbereidingsfase de aansturing van de deelprojecten te
variëren. In de organisatie is het totale project opgeknipt in een aantal delen die
ofwel door de gemeenten zelf worden uitgevoerd (Huizen en Hilversum), ofwel
door de provincie. Het overkoepelend projectmanagement vanuit het
projectbureau door de provincie Noord-Holland stelt kaders en geeft richtlijnen
waarbinnen de projecten worden uitgevoerd. Afspraken over
verantwoordelijkheden en kaders met betrekking tot onder andere scope, budget,
planning en RO procedures worden per gemeente en voor de provincie in de
procesafspraken en voor de periode vanaf medio 2013 in de
Realisatieovereenkomst geregeld.
De Stuurgroep HOV in ‘t Gooi stelt de producten van de Planvoorbereidingsfase
vast, draagt zorg voor de bestuurlijke coördinatie tussen de bij het project
betrokken partijen en de interne en externe informatievoorziening.
Aan de Stuurgroep nemen deel:
Aan de Stuurgroep nemen deel:

Gedeputeerde Financiën & Mobiliteit Noord-Holland (voorzitter)

Wethouders van de gemeenten Hilversum, Laren, Eemnes en Huizen.
Over de positie van de gemeente Blaricum in de stuurgroep zal deze
gemeente in mei of juni 2012 een besluit nemen.

De projectmanager van het projectbureau (secretaris)
Indien in de Stuurgroep gesproken wordt over deelproject 5 Anna’s Hoeve
wordt de Stuurgroep voor dat agendapunt uitgebreid met:

Gooi’s Natuurreservaat

Het Gewest is agendalid van de stuurgroep.

Later kunnen andere partijen als agendalid worden toegevoegd.
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De overall aansturing voor de Planvoorbereidingsfase wordt verzorgd door de
provincie Noord-Holland vanuit een projectbureau HOV in ‘t Gooi.
De aansturing van de deelprojecten ligt bij een gemeente of bij de provincie
Noord-Holland en is als volgt verdeeld:
Deelproject 1: Projectleiding bij gemeente Huizen. Wordt meegenomen in
lopend project voor Stadspark
Deelproject 2: Projectleiding bij gemeente Huizen
Deelproject 3: Projectleiding bij Provincie Noord-Holland met inbreng vanuit
gemeente Huizen en Blaricum (?)
Deelproject 4: Projectleiding bij Provincie Noord-Holland met inbreng vanuit
gemeente Eemnes
Deelproject 5: Projectleiding bij Provincie Noord-Holland met inbreng vanuit
gemeente Laren en Hilversum
Deelproject 6: Projectleiding bij gemeente Hilversum
Deelproject 7: Projectleiding bij gemeente Hilversum
In onderstaandfiguur is deze organisatie schematisch weergegeven.
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8.3

Integraal Project Management (IPM)

De organisatie van het project wordt ingericht volgens de principes van integraal
projectmanagement. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat de verschillende
belangen binnen het project worden vertegenwoordigd door verschillende rollen
in het management team.
8.4

IPM rollen

Het Integraal Projectmanagementmodel onderscheidt vijf rollen. Deze staan
weergegeven in onderstaand schema.
IPM-rollen schematisch

Projectmanager

Manager
Beheersing

Contractmanager

Technisch
manager

Omgevingsmanager

De technisch manager, omgevingsmanager en contractmanager staan in het
model op het zelfde niveau en hebben alle drie hun eigen verantwoordelijkheden.
Kern van het model is:
Belangen van techniek, omgeving en contract worden gezien als
zelfstandige belangen en er wordt expliciet gemaakt dat er ook dilemma’s en
strijdige belangen kunnen zijn. De projectmanager kan dan een transparante
keuze maken en dit verantwoorden. Er wordt juist voorkomen dat deze
belangenafweging impliciet en ‘in het hoofd van één persoon’ gemaakt
moeten worden.
7
De projectbeheersing op GROTIK aspecten is de verantwoordelijkheid van
de manager projectbeheersing. Tussen hem en de managers techniek,
omgevingsmanagement en contract is risicomanagement de verbindende
schakel. Ook hier kunnen weer tegenstellingen en dilemma’s naar voren
komen waarover expliciete en verantwoordbare keuzes moeten worden
gemaakt door de projectmanager.
8.5

Invullen IPM-rollen Planvoorbereidingsfase

Projectbureau
Bij het projectmanagement zijn alle IPM-rollen aanwezig.

7

GROTIK = Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit
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De projectmanager is verantwoordelijk voor het project. Hij stuurt het project, ‘zet
de toon’, neemt de overall-beslissingen vanuit projectbelang in situaties waarbij
tegenstrijdige belangen tussen de andere vier rollen in het geding zijn. .
De projectmanager bij het projectbureau is verantwoordelijk voor:
- Afstemming met Opdrachtgever
- Afstemming met Stuurgroep
- Uitvoeren procesafspraken
- Dagelijkse sturing uitvoering werkzaamheden Planvoorbereidingsfase
- Eventuele escalatie naar de opdrachtgever en/of bestuurders
Daarnaast is de projectmanager
- Integraal projectverantwoordelijk
- Bewaking en sturing op integraliteit processen, raakvlakken en inhoud
- Regie en integrale besluitvorming op projectniveau
- Realisatie mijlpalen project
- Budgetbeheer op projectniveau
- Bepalend en afstemming tussen de deelprojecten en over de
deelprojecten heen
- Capaciteit van medewerkers
- Aansturing medewerkers op projectbureau
- Kwaliteitsborging op projectniveau



De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de interactie met de
omgevingspartijen, tevens voorzitter van het overleg management omgeving.
De omgevingsmanager bij het projectbureau is verantwoordelijk voor:
- De afstemming met omgeving
- Overall communicatieplanning en uitvoering
- Overeenkomsten en convenanten
- Planologie (Inpassingsplan)
- Invullen en borgen verkeersmanagement
- Grondverwervingsplan



De technisch manager is het technisch geweten van het project en verzorgt de
technische benodigde input en advisering.
De technisch manager bij het projectbureau is verantwoordelijk voor:
- Technische onderzoeken
- Uitwerken contractdocumenten
- Interface management
- Sturing ingenieursbureaus
- Kabels & leidingen
De technisch manager is ook verantwoordelijk voor goedkeuring van
ontwerpen door de beheerders. Deze manager participeert in alle
deelprojecten met uitzondering van deelproject 1.



De contractmanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de contracten met
de markt binnen de gestelde kaders van GROTIK en is verantwoordelijk voor de
rechtmatigheid van betaling aan deze marktpartijen.
De contractmanager bij het projectbureau is verantwoordelijk voor:
- Overall inkoopplan
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Contractvoorbereiding

De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor de planning en control
van het project De manager projectbeheersing vertaalt input vanuit de technisch,
omgevings- en contractmanager en vertaalt dit naar gevolgen voor de GROTIKaspecten. Centraal hierin staat risicomanagement als instrument. Vice versa
stuurt de manager projectbeheersing doormiddel van risicomanagement en
beheersmaatregelen op technisch management, omgevingsmanagement en
contractmanagement om het project beheerst te houden. Mogelijke (belangen-)
tegenstellingen schaalt hij op naar de projectmanager.
De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor:
- Bewaken scope
- Planning (opstellen, bewaken en actueel houden)
- Budget en kosten(beheersing)
- Risicomanagement (o.a. actueel houden risicodossier)
- Voortgangsrapportages
- Kwaliteitssystemen en -management

De afstemming met Rijkswaterstaat in de deelprojecten 3, 4 en 5 ligt in één hand
en wordt uitgevoerd vanuit het projectbureau.
Projectorganisaties deelprojecten

Bij de deelprojecten zijn in beginsel ook alle IPM rollen vertegenwoordigd.

Dezelfde rollen bij deelprojecten werken samen met hun evenknie bij het
projectbureau waar de overkoepelende zaken worden beheerst

De projectmanagers van de deelprojecten zijn in deze fase:
- Integraal deelprojectverantwoordelijk
- Bewaken en sturen op integrale inhoud binnen eigen deelproject
- Regie en integrale besluitvorming op deelprojectniveau
- Realisatie mijlpaaldata deelproject
- Budgetbeheer op deelprojectniveau
- Afstemming binnen deelproject en direct aanpalende naastliggende
deelprojecten
- Capaciteit medewerkers (die zij functioneel aansturen)
- Aansturing van medewerkers binnen deelproject
- Kwaliteitsborging op deelproject niveau

De omgevingsmanagers bij de deelprojecten zijn verantwoordelijk voor het
operationele omgevingsmanagement naar de stakeholders rond het
deelproject (informatie- en participatiebijeenkomsten e.d.)

In de deelprojecten die door Huizen dan wel Hilversum worden aangestuurd
participeert de technisch manager vanuit het projectbureau.

In de deelprojecten 5, 6 en 7 waar sprake is spoorse kruisingen dan wel
gebruik van gronden van ProRail neemt ProRail actief deel aan de
projectorganisatie.ProRail brengt daar haar eigen eisen en randvoorwaarden
voor het ontwerp in en toets de ontwerpen daaraan.

In deelproject 5 neemt iemand van of namens GNR deel aan de
projectorganisatie. GNR zal meebepalen de adviseurs in dit deelproject.
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In onderstaand schema zijn de belangrijkste elementen van de projectorganisatie
voor het projectbureau en de deelprojecten samengevat:
(Deel)project

Trekker

Project

Prov. Noord-Holland

1
2
3

Gemeente Huizen
Gemeente Huizen
Prov. Noord-Holland

4

Prov. Noord-Holland

5

Prov. Noord-Holland

6

Gemeente Hilversum

7

Gemeente Hilversum

8.6

Organisatie
aandachtspunten
Alle IP-rollen, manager
contract en techniek nemen
ook deel in alle
deelprojecten. Manager
omgeving is verantwoordelijk
voor MER en IP.

Huizen (manager omgeving)
neemt deel in deelproject.
Kwaliteitsborging ook door
gemeente
Eemnes neemt deel in
deelproject
Hilversum, ProRail en GNR
nemen deel in deelproject
PNH (manager techniek) en
ProRail nemen deel in
deelproject
PNH (manager techniek) en
ProRail nemen deel in
deelproject

Belangrijke
stakeholders

Bewoners
Bewoners, bedrijven
Rijkswaterstaat,
winkelcentrum,
bewoners
Rijkswaterstaat,
bewoners
Rijkswaterstaat,
bewoners
Bedrijven, bewoners

Bedrijven, bewoners

Overlegstructuur

In onderstaand overzicht staan de overleggen die gedurende de
Planvoorbereidingsfase aan de orde zijn:
Overleggen
Naam

Inhoud

Deelnemers

Frequentie

Bestuurlijk Overleg/

Informeren BO over voortgang,

-

3 / 4 x jaar

Stuurgroep

accorderen producten, bespreken
scopewijzigingen

Gedeputeerde Financiën&Mobiliteit
(voorzitter)

-

Wethouders van de gemeenten
Hilversum, Laren, Eemnes, Huizen
en Blaricum (?)

-

De projectmanager van het
projectbureau (secretaris)

Indien gesproken wordt over deelproject
5 Anna’s hoeve wordt de Stuurgroep
uitgebreid met:
Ambtelijk

Informerend ambtelijk overleg van

Voorbereidingsoverleg

de bij het project betrokken
partijen, voorbereiding bestuurlijk

-

Goois Natuurreservaat

-

Ambtenaren en medewerkers van

ntb

bij het project betrokken partijen
-

overleg

Projectmanager HOV HH &
Manager Omgeving projectbureau
HOV

Communicatie-overleg

Proactief informeren, plannen en

-

Communicatieadviseur HOV HH

uitvoeren informatievoorziening

-

Communicatiemedewerkers PNH en

ntb

gemeenten
-

Projectmanager HOV HH &Manager
Omgeving

8 mei 2012

45 van 68

Procesplan HOV in ‘t Gooi

OG-ON overleg

Informeren van de ambtelijk

-

Directeur B&U, PNH

opdrachtgever over sturing- en

-

Projectmanager HOV HH

ntb

beheeraspecten
Managementteam HOV

Alle belangrijke zaken van het

-

Projectmanager HOV HH

HH

project, bewaken voortgang en

-

Manager omgeving

ntb

acties, informeren en

-

Manager techniek

besluitvormend

-

Manager contract

-

Manager projectbeheersing

Overleg management

Regulier afstemmings- en

-

Projectmanager HOV HH

Deelprojectteams

voortgangsoverleg

-

Projectmanagers deelprojecten

-

Manager projectbeheersing

-

Managers omgeving projectbureau

(3 maal: Huizen,

ntb

Hilversum & PNH)
Overleg

Regulier afstemmings- en

omgevingsmanagement

voortgangsoverleg voor het aspect

ntb

en deelprojecten

‘omgeving’
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9

STAKEHOLDERS EN COMMUNICATIE

In de Planvoorbereidingsfase wordt de eerder gestarte afstemming en
gesprekken met stakeholders en de communicatie met de omgeving van het
project doorgezet.
In dit hoofdstuk wordt als eerste een overzicht van de tot nu toe bekende
(externe) stakeholders gegeven. Daarnaast wordt voor een drietal stakeholders
met een bijzondere rol gedetailleerder ingegaan op de positie die ze innemen, de
afspraken die er al zijn gemaakt en hoe deze stakeholders bij de volgende fase
zullen worden betrokken.
We sluiten dit hoofdstuk af met een globaal communicatieplan voor de
Planvoorbereidingsfase.
9.1

Stakeholders

In het onderstaande overzicht zijn de tot nu toe bekende stakeholders
opgenomen, met daarbij hun rol en hun belangen in relatie tot het project.
Stakeholder
Rijkswaterstaat

Rol
Eigenaar en
beheerder van A27 en
A1

ProRail

Beheerder van spoor

Goois
Natuurreservaat

Bedrijven langs
tracé

Eigenaar en
beheerder van gebied
Anna’s Hoeve en
Monnikenberg
Ad hoc Lid Stuurgroep
Gebruikers en
grondeigenaren

Bewoners langs
tracé

Gebruikers en
grondeigenaren

Belang
- Aanpassingen aan A27 en omgeving (talud bij
Stichtseweg, aansluitingen, knooppunt
Eemnes), moeten binnen wensen en eisen van
RWS passen.
- RWS investering minimaal houden
- Gebruik gronden (welk belang??)
- Veiligheid: strenge controle op wijzigingen en
werk aan en nabij het spoor.
- Minimale investering
- Gebruik gronden
- Goede inpassing busbaan en weg over Anna’s
Hoeve in gebied
- Financiering aanleg ecoduct uit projectbudget

- Overlast en bereikbaarheid (ook tijdens
uitvoering)
- Gebruik gronden
- Compensatie
- Overlast en bereikbaarheid (ook tijdens
uitvoering)
- Inpassing
- Oversteken langzaam verkeer

In een communicatieplan en in participatieplannen wordt de betrokkenheid van
deze omgevingspartijen nader uitgewerkt.
9.2

Management van drie stakeholders met een bijzondere positie

Gezien de formele positie van RWS, ProRail en GNR wordt in dit hoofdstuk
nader op deze stakeholders ingegaan.
9.3

GNR inzake Anna’s Hoeve

Met GNR zijn in juli 2010 in de Stuurgroep Anna’s Hoeve (GNR, PNH, Hilversum
en Laren) bestuurlijke afspraken gemaakt waarvan de essentie is:
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Partijen houden vast aan het principe van de inpassing van de HOV busbaan
bij Anna’s Hoeve en in Monnikenberg met het verleggen van de Weg over
Anna’s Hoeve langs de spoorlijn en een ecoduct over deze weg, het spoor
en de busbaan.
De Stuurgroep HOV in ‘t Gooineemt een besluit over een voorkeurstracé
HOV inclusief de bekostiging ervan waarin zij de ambitie voor deze inpassing
vastleggen gericht op verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden.
Provincie start met GNR, ProRail en Gemeenten Hilversum en Laren een
traject om te komen tot een sober en doelmatig inrichtingsplan en ontwerp
waarin een ecoduct over HOV, spoor en omgelegde Weg over Anna‟s Hoeve
is opgenomen en waarin het fietsrondje Hilversum is opgenomen.

In 2011 zijn er nadere gesprekken geweest en is het ontwerp voor deze
inpassing nader uitgewerkt en geoptimaliseerd in drie varianten: basisvariant
(v0), geoptimaliseerde (v1b) basisvariant en alternatieve variant (v2).






Er is geen keuze gemaakt voor een variant. In laatste Stuurgroep (20 mei 2011)
is besloten om dit uit te stellen tot na de besluitvorming over HOV. De Stuurgroep
heeft zichzelf opgelegd om de eerstvolgende keer dat ze bij elkaar komen een
variant te kiezen. Tot die tijd wordt niets verder uitgewerkt, m.u.v. subsidie uit
MJPO.
Voor de provincie Noord-Holland is het budget leidend voor variantkeuze. De
provincie is van oordeel dat als anderen meer willen, ze zelf met extra geld
moeten komen.
MJPO: I&M had 8,9 mln. MJPO-geld gereserveerd. ProRail wil dit bedrag slechts
ten dele uitgeven aan Anna’s Hoeve i.v.m. bezuinigingen elders, en zette
aanvankelijk in op 6 mln. (excl. BTW). ProRail en PNH hebben in juli 2011
ambtelijk akkoord bereikt over bedrag: 7,3 mln. (excl. BTW).

In de Planvoorbereidingsfase moet een definitieve keuze worden gemaakt voor
de uitvoeringsvariant Anna’s Hoeve inclusief volledige dekking van de kosten
daarvan.
Met GNR wordt in het voorjaar van 2012 afspraken gemaakt over hun
betrokkenheid bij de Planvoorbereidingsfase.

9.4

ProRail inzake spoorweg kruisingen en gebruik gronden

ProRail: “de ervaring leert dat ProRail problemen en faalkosten kan voorkomen
door tijdig met hen samen te gaan werken. Vaak vinden wij dan nog interessante
mogelijkheden tot besparingen of waarde toevoeging op allerlei situaties.”
Met ProRail is in 2010 gesproken over een aantal zaken vanuit het project die
ProRail raken zoals:

Gebruik gronden van ProRail langs het spoor Hilversum – Amersfoort

Het vervallen van de spoorwegovergang Oosterengweg

De realisatie van:
o een nieuwe gelijkvloerse spoorse kruising bij het Wandelpad
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o een auto/fietstunnel in Oosterengweg onder het spoor door
o een fietstunnel Mussenstraat
o het ecoduct Anna’s Hoeve
o een HOV viaduct over spoor nabij A27.
Toestemming van de minister voor het realiseren van de nieuwe
spoorwegovergang in combinatie met het vervallen van een andere
spoorwegovergang.

De gesprekken hebben op een aantal onderwerpen tot eerste principeafspraken
geleid:

ProRail verleent haar medewerking voor realisatie van het project voor het
gedeelte langs de spoorweg Amersfoort – Hilversum en Utrecht – Hilversum,
bestaande uit het beschikbaar stellen van haar gronden aan de provincie
Noord-Holland. Er zal alleen sprake zijn van gebruik van de gronden, van
eigendomsoverdracht van de gronden aan de provincie Noord-Holland zal
geen sprake zijn. ProRail is als gevolmachtigde van Railinfratrust B.V.
(hierna: ‘RIT’) bevoegd om beschikkingshandelingen te verrichten ten
aanzien van grond in juridisch eigendom van RIT.
Voor het gebruik van de grond van RIT ten behoeve van (delen van) de HOV
Hilversum zal een opstalrecht worden gevestigd dan wel een
bruikleenovereenkomst worden afgesloten.

Met een recht van opstal (voor de liefhebber: art. 5:101 BW e.v.) kan de ene
partij een bouwwerk op grond van de andere partij hebben, zonder dat de
grondeigenaar automatisch eigenaar van het bouwwerk wordt. In het geval
van de HOV Hilversum zou dit inhouden dan Noord-Holland het recht krijgt
om een kunstwerk op grond van ProRail te hebben. Een recht van opstal
volgt het perceel waarop het recht gevestigd is, dus ook rechtsopvolgers van
RIT zijn ook dit recht gebonden.
Voor het vestigen van een recht van opstal is vereist dat partijen de vestiging
door een notaris laten inschrijven in de openbare registers. Aan het recht
van opstal kan een vergoeding voor de grondeigenaar verbonden worden.

ProRail is bereid om op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie
“Quickscan overwegen in het kader van de HOV-busbaan HUIZEN –
HILVERSUM” (Arcadis) van 20 mei 2011 samen met Provincie NoordHolland een verzoek in te dienen bij de minister (via de inspectie verkeer en
waterstaat (IVW) voor het realiseren van en nieuwe overweg in Hilversum in
de spoorlijn Hilversum – Utrecht nabij het Wandelpad in relatie met het laten
vervallen van de spoorwegovergang in de Oosterengweg.

In de quickscan wordt geconcludeerd dat het opheffen van deoverweg in de
Oosterengweg te Hilversum de risico’s voortkomend uit de bouw van
denieuwe overweg voldoende compenseert. Bij aanpassingen van
overwegen mag deoverwegveiligheid uiteraard niet afnemen.Uit de
uitgevoerde analyse blijkt dat door de grote verschillen tussen detwee
overwegen, in functie en verkeersintensiteit, met deze aanpassingen
deoverwegveiligheid in Hilversum toeneemt. Daarmee is een basis gelegd
om deze aanpassingtoe te staan.
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Na indienen van een verzoek bij IVW verzoek aan IVW voor de wijzigingen
voor de overwegen in Hilversum besluit de minister binnen 6 weken (wettelijke
termijn).

ProRail wenst een nadrukkelijke betrokkenheid bij de planvorming voor de HOVbaan langs en over/onder hun sporen. Daarbij is voor hen uitgangspunt dat:

Ontwerpen en uitvoering voldoen aan hun normen en richtlijnen vastgelegd
in de handboeken van Prorail (…titels??..)

Binnen de deelprojecten 5, 6 en 7 maaktProRail(of laat ProRail maken) de
ontwerpen van alle spoorse kruisingen (viaducten en tunnels), besteedt deze
aanen laat deze uitvoeren;

Ontwerp en realisatie van de busbaan langs het spoor kan in beginsel door
de gemeente / provincie plaatsvinden (binnen richtlijnen en normen ProRail),
behalve als er voor het spoor ingrijpende maatregelen genomen moeten
worden, bijvoorbeeld het aanbrengen van damwanden vlak langs het spoor.
In dat geval wenst ProRail directere betrokkenheid. Dit uiteraard in
samenwerking met betrokken gemeente / provincie.

ProRail streeft in dit soort projecten naar de tijdige opbouw van een
adequaat en volledig risicodossier voor de aanbesteding / realisatiefase
(risico gestuurd projectmanagement) en zo min mogelijk overlast voor de
omgeving.

ProRailis bereid om indien gewenst een grote scope in haar werkzaamheden
voor ontwerp en realisatie mee te nemen.
Met ProRailwordt in het voorjaar van 2012 afspraken gemaakt over hun
betrokkenheid bij de Planvoorbereidingsfase.

9.5

Rijkwaterstaat inzake aansluiting op A27

RWS werkt momenteel aan het project A27/A1. Het gaat om verbreding van de
A27 van 2x2 naar 2x3 rijstroken en eenruimtereservering voor een extra rijstrook
en de A1 van 2x2 rijstroken naar 2x4 rijstroken. In 2012 zal het Tracébesluit
worden vastgesteld. Vanuit de regio is er op aangedrongen dat met het
verbreden van de A27 er ruimte blijft voor een vrije busbaan langs deze
autosnelweg. Het Rijk houdt daar rekening mee.
Met RWS is afgesproken dat er afstemming wordt gezocht in de verdere
Planvoorbereiding van dit project en de HOV in ‘t Gooi, vast te leggen in een
overeenkomst.
In het voorjaar van 2012 worden met RWS afspraken gemaakt over hun
betrokkenheid bij de Planvoorbereidingsfase.

9.6

Communicatieplan

Voor de communicatie van HOV in ‘t Gooi zal een communicatieplan worden
opgesteld met de volgende communicatie-uitgangspunten:
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Heldere projectcommunicatie: in begrijpelijke taal wordt uiteen gezet waarom
de provincie en gemeenten de HOV in ‘t Gooi gaan realiseren en wat er
wanneer, door wie en op welke wijze gebeurt.
Zichtbaar maken welke voordelen HOV in ‘t Gooi biedt, hoeveel mensen
hiervan zullen profiteren en geven deze mensen een gezicht.
De communicatie is effectief en gericht op de betreffende doelgroep (bijv.
omwonenden, bestuurders). Daardoor worden de juiste mensen bereikt met
de juiste boodschap.
Het goed managen van de verwachtingen; in de communicatie de fasering
en stappen helder weergeven. Alleen beloven wat we kunnen waarmaken en
maken duidelijk welke afwegingen gemaakt worden.
Bij elk deelproject wordt duidelijk over het voetlicht gebracht dat het
onderdeel is van een groter geheel, namelijk de aanleg van de snelle
busverbinding HOV in ‘t Gooi. Daarbij wordt steeds het perspectief gegeven
op het eindresultaat (een snelle busverbinding, met betrouwbare reistijden
en comfortabele haltes met goede informatievoorziening; een daadwerkelijk
alternatief voor de auto.)
Participatie van de omgeving: bij de communicatie over de
Planvoorbereiding van de uitvoering gaat het erom de juiste partijen (dwz de
direct omwonenden en gebruikers van het inpassingsgebied) te betrekken bij
de inrichtingsvragen van elk deelproject. Hiermee willen we bereiken dat bij
de inpassingvragen de kennis van de directe omgeving wordt gebruikt om tot
een optimaal ontwerp te komen en, waar mogelijk rekening wordt gehouden
met de wensen van de omgeving, zodat een gedragen ontwerp ontstaat. Ook
hierbij is het managen van verwachtingen en aangeven van kaders
essentieel (het tracé staat niet meer ter discussie, het gaat nu om de nadere
uitwerking).
Bij de overige doelgroepen gaat het erom hen te informeren over de stappen
en voortgang van het project.
De samenwerkingspartners positioneren als openbaar bestuur dat belangen
afweegt, keuzes maakt en knopen doorhakt.
De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de communicatie over de
deelprojecten die binnen hun gemeentegrenzen liggen, bijv. door het
organiseren van informatiebijeenkomsten voor betrokkenen. De gemeenten
stemmen hun communicatieactiviteiten en kernboodschappen vooraf af
binnen het communicatie-overleg HOV in ‘t Gooi. De provincie zorgt voor de
coördinatie van de projectcommunicatie en stuurt de ingehuurde
communicatieadviseur aan.
Een pro-actief persbeleid. Er worden op gezette tijden achtergrondgesprekken gevoerd met lokale en regionale media zoals de Gooi- en
Eemlander. Mijlpalen worden zo breed mogelijk uitgenut.

In het communicatieplan worden in elk geval de volgende zaken uitgewerkt:
communicatiestrategie en –doelstellingen, doelgroepen, communicatiemiddelen,
fasering, tijdpad (incl. communicatiekalender), kosten, organisatie van de
communicatie. Verder wordt in het plan de positionering van HOV in ‘t Gooi
vertaald in een toegankelijke kernboodschap.
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10

RISICO’S IN DE PLANVORMINGSFASE
10.1

Risico-inventarisatie

In onderstaande tabel staan de tien belangrijkste risico’s opgesomd voor de
komende Planvoorbereidingsfase:
Nr. Invalshoek
17 organisatorisch

Incident
Subsidies vervallen geheel of
gedeeltelijk

2A

De omgeving / burger ontwikkeld
weerstand tegen project door
onvolledige, onjuiste of
onvoldoende informatie.
IBP bijdrage (Hilversum) niet
toereikend

4 financieel

3 financieel

Uitwerking kruising Oosterengweg past niet binnen het
ruimtebeslag van de opdracht.

1 organisatorisch

Prorail kan geen capaciteit vrij
maken binnen dispuut om
werkzaamheden uit te voeren
Politiek onvolledig / ontoereikend
geïnformeerd over het project

2 bestuurlijk/politiek

Gevolg
Budget ontoereikend

Beheersmaatregel
Overleg met subsidieverstrek-ker;
opvangen tekort
o.b.v.afgesproken risicoverdeling
Vertraging
Heldere informatievoorziening
Informatiebijeenkomsten bij start
fase, participatie betrokkenen in
ontwerp
Dekkingstekort
Versobering project Hilversumse
Versoberd project
deel
Hilversum staat garant
Vertraging
Heldere scope-afbakening; tijdige
Extra grondkosten
start uitwerking en betrekken
Medewerking politiek Hilversum stakeholders. Versoberen
mogelijk onder druk
ontwerp en in 2e instantie inzet
middelen uit risicoreserve
Vertraging in de
Grantstelling richting ProRail;
planvoorbereiding
Afstemming op directieniveau
Onjuiste beeldvorming
Vertraagd besluitvorming
Kostenverhoging
HOV wordt verkiezingsthema
gemeenteraadsverkiezingen in
2014

15 organisatorisch

Deadline voor indienen ontwerp
wordt niet gehaald

27 Bestuurlijk/politiek

Blaricum verzet succesvol zich
tegen HOV
Politiek herziet na verkiezingen
de projectkaders (besluiten)

Project in Blaricum
onuitvoerbaar; vertraging
Vertraging
Kostenoverschrijding
Verlies draagvlak

Bezwaar op het inpassingsplan
wordt gegrond verklaard.

Vertraging en mogelijk vervallen draagvlak voor project.

15A

19 organisatorisch

Heldere afspraken en uitvoering
communicatie-activiteiten;
Scherpe sturing op deadlines;
tijdige start met ontwerpuitwerkingen; politiek informeren over
gevolgen als risico optreedt
Inpassingsplan juridisch houdbaar
opstellen
Deadline realisatieovereenkomst
oktober 2014
Politiek informeren over gevolgen
als risico optreedt
Procedures zorgvuldig doorlopen

Het voorliggende procesplan met alle daarin opgenomen activiteiten bevatten de
beheersmaatregel die er voor moeten zorgen dat dezerisico’s niet optreden.
In bijlage 8 is het volledige risicoregister opgenomen

10.2

Risicomanagement

In de voorontwerpfase wordt een risicodossier aangelegd, waarin risico’s voor
het vervolg van het project tot en met de uitvoering worden benoemd. Voor de
identificatie en registratie van risico’s zal gebruik worden gemaakt van de bij
Provincie Noord-Holland gangbare systematiek en richtlijnen, zoals die ook voor
voorgaande fasen is gebruikt. In het dossier worden risico’s gekwantificeerd (Tijd
en Geld) en zullen ook beheersmaatregelen worden opgenomen.
Voor het project wordt een risicodossier actueel gehouden. De
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de projectmanager en bij de
projectmanagers van de deelprojecten.
Bij het afronden van de Planvoorbereidingsfase is een volledig risicodossier
beschikbaar
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BIJLAGEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Besluit 13 april 2012 met actualisatie afspraken 3 september 2010,
Kostenraming d.d. 8 maart 2012
Tien-stappenplan Inpassingsplan Provincie Noord-Holland
Bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten
Bestemmingsplankaarten
Planning Planvoorbereidingsfase
Beslissingenregister

8 mei 2012

53 van 68

Procesplan HOV in ‘t Gooi

Bijlage 1, Besluit 20 april 2012 met actualisatie afspraken 3 september 2010
De stuurgroep besluit:
1. Het procesplan voorbereidingsfase HOV Huizen Hilversum vast te
stellen waarvan de hoofdpunten zijn:
a. Het procesplan legt vast de werkzaamheden, financiële
afspraken, organisatie, planning en risicoverdeling tussen
partijen voor de fase planvoorbereiding. Het procesplan is de
inhoudelijke basis voor de op stellen
Samenwerkingsovereenkomst. Voor de realisatiefase worden
aan het eind van deze fase een nieuwe set afspraken gemaakt
in een realisatieovereenkomst.
b. De op te leveren producten In de planvoorbereidingsfase voor
de tracédelen die niet in bestemmingsplannen zijn vastgelegd:
i. Vormvrije M.e.r.-beoordeling en Provinciaal
Inpassingsplan
ii. Ontwerpuitwerkingen en kostenraming op VO-niveau
iii. DO en Uitvoeringsvoorstel voor deelproject 4: Haltes
Eemnes
iv. Grondverwervingsplan
v. Inkoopplan
vi. Risicodossier
vii. Beheerplan
viii. Realisatieovereenkomst
c. Een opdeling van het project in zeven deelprojecten:
i. Deelproject 1: Fietspad stadspark
ii. Deelproject 2: Huizermaatweg
iii. Deelproject 3: Vrije busbaan Huizen en Blaricum
iv. Deelproject 4: Haltes Eemnes
v. Deelproject 5: Anna’s Hoeve
vi. Deelproject 6: Oosterengweg en omgeving
vii. Deelproject 7: VSH tot station NS
d.
e.

f.

Later te bezien of extra provinciale coördinatie op gebied van
vergunningverlening gewenst is;
Een projectorganisatie waarbij gedeputeerde staten van NoordHolland opdrachtgever is, de stuurgroep HOV producten
accordeert en besluiten neemt over (wijziging) van de scope en
de financiën;
8
Een stuurgroep HOV waarvan de leden zijn :
i. Gedeputeerde Verkeer en vervoer Noord-Holland
ii. Wethouder verkeer en vervoer gemeenten Huizen
iii. Wethouder HOV project gemeente Eemnes
iv. Wethouder Verkeer en vervoer Gemeente Laren
v. Wethouder Verkeer en vervoer Gemeente Hilversum

8

Over de positie van de gemeente Blaricum in de stuurgroep zal deze gemeente
in mei of juni van 2012 een besluit nemen.
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2.

Indien deelproject 5 in de stuurgroep aan de orde is wordt de
stuurgroep uitgebreid met:
vi. Bestuurlijk vertegenwoordiger van Gooi’s
Natuurreservaat
g. Het gewest Gooi en Vechtstreek is de agenda leden van de
stuurgroep.
h. Een ambtelijke projectorganisatie waarbij
i. De overall sturing van het project in de
planvoorbereidingsfase ligt bij de projectmanager van
of namens de provincie Noord-Holland;
ii. Deelprojecten door gemeente Huizen (deelprojecten 1
en 2), of door provincie Noord-Holland (deelprojecten
3, 4 en 5), of door gemeente Hilversum (deelprojecten
6 en 7) worden aangestuurd door een
deelprojectleider;
i. De inhuur van externe deskundigen of bureaus door gemeenten
vindt plaatst in overleg met de overall projectmanager van de
Provincie Noord-Holland.
j. Een geactualiseerde kostenraming en dekkingsplan voor het
project (bijlage 2);
k. Een actuele planning, waarbij de besluitvorming over
ontwerpuitwerkingen is voorzien uiterlijk september of oktober
2013 en de besluitvorming over het Provinciaal Inpassingsplan
in maart of april 2014 in Provinciale Staten;
l. Een geactualiseerde raming (prijspeil 2012) met
investeringskosten van € 78,7mln (inclusief inpassing Anna’s
Hoeve en stelpost grondverwerving van € 3 mln.). Het begrote
investeringskostenbedrag voor de HOV is taakstellend is voor
de realisering van de HOV en tegenvallers binnen het project
worden via versobering c.q. schrappen van onderdelen
opgevangen zonder dat de functionaliteit van het HOV daarmee
vermindert en slechts in 2e instantie wordt een beroep gedaan
op de risicoreserve voor het project van € 17,6 mln.. Voor btwafdracht is een maximaal bedrag van 11 mln. geraamd. De
totale raming bedraagt 107,3 mln.
m. De VAT kosten (in totaal 16% van de investeringskosten,
waarvan maximaal 4% voor de planvoorbereidingsfase) die
gemeenten maken voor het project kunnen zij bij voorkeur in
mindering brengen op hun toegezegde bijdrage aan het project.
Indien gemeenten deze kosten niet (meer) uit eigen toegezegde
middelen kunnen betalen kunnen zij daarvoor een subsidie
aanvragen bij de provincie Noord-Holland.
n. Algemene apparaatskosten drukken niet op het projectbudget.
Dat de gemeente Huizen met de provincie Noord-Holland binnen
deelproject 3 onderzoek doet naar de goede inpassing van het
parkeerterrein bij het winkelcentrum Oostermeent. De resultaten van het
onderzoek maken deel uit van het Voorlopig Ontwerp. Indien blijkt dat
als gevolg de HOV verbinding parkeerplaatsen verloren gaan zullen
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3.

4.

5.
6.

7.

deze worden gecompenseerd en zullen de hieruit voortvloeiende kosten
deel uitmaken van het project.
Dat de gemeente Huizen en de provincie Noord-Holland afspraken
maken dat de realisatie van de nieuwe R-net(bus)halte en-of
voorzieningen aan de Huizermaatweg of bij de Regentesse wordt
versneld om aan de subsidievoorwaarden van AROV te voldoen.
Dat de gemeente Eemnes en de provincie Noord-Holland, nadat er
zekerheid is dat de halte Eemnes gerealiseerd wordt, met de
vervoerders gaat onderzoeken wat de mogelijkheden en
exploitatiekosten zijn voor het eerder realiseren en openen van deze
halte.
De afspraken van 3 september 2010 over het project te actualiseren
volgens bijlage 1 bij dit besluit.
De projectgroep opdracht te geven op basis van dit procesplan een
samenwerkingsovereenkomst op te stellen die nog voor het zomerreces
van 2012 in de diverse colleges wordt vastgesteld en na eventuele
tussenkomst van commissies of raden uiterlijk in september 2012 wordt
ondertekend.
Partijen starten in mei 2012 met het inrichten van de projectorganisatie
opdat de werkzaamheden voor de planvoorbereiding rond de zomer van
start kunnen gaan.
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Bijlage 1a Geactualiseerd besluit 3 september 2010
De stuurgroep HOV in het Gooi:
1.

Spreekt haar voorkeur uit voor:
• Een hoogwaardige openbaarvervoer verbindingen tussen Huizen en Hilversum met
het volgende tracé voor de 1 e fase;
• In Huizen een aanpassing van de Huizermaatweg zodat de bus optimaal kan
meerijden met het overige verkeer tot aan de kruising met de Bovenmaatweg met
een halte ter hoogte van Jol;
• Een vrije busbaan verder in Huizen (binnen het bestemmingsplan) en Blaricum naar
de Carpoolplaats Blaricum via Bovenmaatweg, Stroomzijde en Stichtseweg
(Meenttracé);







Binnen Huizen een halte tussen gebouw De Regentesse en het tankstation
Bij het winkelcentrum Oostermeent wordt de route voor het
bevoorradingsverkeer vergelegd en het parkeerterrein indien noodzakelijk
heringericht;
Voor de route langs de Stroomzijde wordt het tracé in het vigerende
bestemmingsplan gevolgd zonder verlegging van de watergang;
Voor de route langs de Stichtseweg wordt een ligging zo dicht mogelijk bij de
A27 uitgewerkt;
Carpoolplaats Blaricum wordt omgebouwd tot P~R en krijgt de halte aan de
oostzijde;

• Uitbouw van de carpoolplaats tot een volwaardig transferium met HOV -halte,
busstation en P+R-locatie met circa 150 parkeerplaatsen;
• Langs de A27 (bus rijdt mee met overig verkeer en kan bij congestie gebruik maken
van de vluchtstrook) nieuwe haltes aan beide zijden van de A27 bij Eemnes met
parkeerplaatsen aan oost- en westzijde van de A27;
• Een op- en afrit van de A27 nabij de Weg over Anna’s Hoeve en kruising van het
spoor naar Amersfoort met viaduct;
• In Hilversum een vrijliggende busbaan aan de zuidzijde van en parallel langs het
spoor Hilversum – Amersfoort langs Monnikenberg, langs van Riebeeckweg, van
Linschotenlaan en Wandelpad naar Hilversum station,
–
–
–

–

Bij Oosterengweg wordt de busbaan ingepast met een auto-/fietstunnel onder
het spoor Hilversum-Amersfoort en de busbaan
Bij het Wandelpad kruist de busbaan het spoor naar Utrecht gelijkvloers
Het tracé langs het Wandelpad wordt aangelegd grotendeels op het bestaande
P+R-terrein en het parkeerterrein van de politie, in combinatie met het
herinrichten van de vrijkomende ruimte (bijvoorbeeld door het toevoegen van
bewonersparkeren en een groene wal tussen woningen en busbaan/spoor). In het
verdere uitwerking van het voorkeurstracé wordt bezien of verdiepte aanleg van
de busbaan op deze plek een mogelijkheid is.
Vanaf het Wandelpad rijdt het HOV naar het station langs de Prinses
Beatrixtunnel
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–

–

De mogelijk wordt gecreëerd voor een aantakking aan een busroute via de
ontwikkeling Monnikenberg ter hoogte van de Van Riebeeckweg en via Ter
Gooi Ziekenhuizen naar het Arenapark. Deze busroute wordt binnen de
ontwikkeling Monnikenberg gerealiseerd;
Een halte bij de Mussenstraat en een langzaam verkeersverbinding om het spoor
ter hoogte van de A. Fokkerweg te kruisen.

• Een tijdige realisatie van de halte Eemnes waarmee de subsidie uit het programma
Verder wordt veiliggesteld;
• Een dusdanige inpassing van het tracé in de stedelijke gebieden waarbij het verlies
aan groen ter plekke zo veel mogelijk wordt voorkomen en gecompenseerd en
waarbij de inpassing wordt aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te
verbeteren op basis van de principe inpassingschetsen
• Het principe van de inpassing bij Anna’s Hoeve met het verleggen van de Weg over
Anna’s Hoeve langs de spoorlijn en een ecoduct over deze weg, het spoor en de
busbaan door partijen vast te leggen. Hierover wordt in de planvoorbereidingsfase
met GNR, het Rijk, ProRail tot nadere uitwerking gekomen en gewerkt aan een
overeenkomst tussen partijen voor 1 augustus 2013 waarin het definitieve voorlopig
ontwerp en de bekostiging is vastgelegd;
2.

Neemt er kennis van dat de investeringskosten voor het voorkeurstracé € 78,7 mln .
(incl. btw, prijspeil 2012) bedragen en inclusief grondkosten waarvoor een stelpost
is opgenomen van € 3 mln.. Daar bovenop is een risicobedrag geraamd van 17,6
mln. (dit is een extra risico-opslag is conform provinciale ramingsystematiek,
project is in beginsel voor investeringskosten te realiseren) en is de BTW-afdracht
berekend op maximaal 11 mln. In totaal een raming van 107,3 mln.

3.

Spreekt af dat gemeenten de eigen gronden voor de vrije HOV-baan om niet
overdragen aan de provincie Noord-Holland die het eigendom, het beheer en
onderhoud van de vrije busbanen op zich neemt;

4.

Spreekt af dat Huizen de deelprojecten 1 (fietspad Stadspark) en 2 (Huizermaatweg)
zelf realiseert;

5.

Spreekt over de bijdragen aan het HOV-project van de overheden af:
• De provincie Noord-Holland draagt bij: € 77,9 mln.
• De gemeente Hilversum draagt bij: € 2,5 mln.
• De gemeente Huizen draagt bij: € 0,75 mln.
• De gemeenten Laren, Eemnes en Blaricum dragen ieder bij: € 0,25 mln.
• Het restant uit IBP-Hilversum e.o. van 2,5 mln.
• Bijdrage uit de Brede Doeluitkering bedoeld voor projecten in de regio Gooi - en
Vechtstreek: € 3 mln.
• Rijkssubsidie uit Actieplan Regionaal OV: maximaal €11,6 mln.
• Subsidie uit programma VERDER aan gemeente Eemnes voor de halte Eemnes: 0,5
mln.
• Subsidie MJPO van 7,3 mln.
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• Subsidie Beter Benutten van 0,5 mln.
6.

Vindt varianten op de principeoplossing die in de verdere uitwerking van de HOVbusbaan, bijvoorbeeld door consultatie of inspraak naar voren worden gebracht
acceptabel, mits die minimaal hetzelfde oplossend vermogen hebben en binnen het
beschikbare budget van de principeoplossing gerealiseerd kunnen worden.

7.

Spreekt af dat in de gemeente Hilversum en de provincie Noord-Holland met de
stuurgroep IBP een overschot van minimaal € 2,5 mln. nastreven;

8.

Spreekt af dat de provincie Noord-Holland voor een deel van de dekking van kosten voor
de uitbouw van het P+R-gedeelte van de carpoolplaats Blaricum en de halte Eemnes een
subsidie aanvraagt bij het programma Beter Benutten.

9.

Spreekt af dat de gemeenten de reguliere (bouw)leges voor HOV-maatregelen op hun
grondgebieden niet in rekening brengen.

10. Spreekt af dat vermeden BTW ten gunste komt van de risicoreserve van het project.
11. Spreekt de volgende verdeling van risico’s af:
a. Provincie Noord-Holland draagt de risico’s van een eventuele korting van de AROVsubsidie door het Rijk, Subsidie beter Benutten, extra kosten voor grondverwerving
boven de € 3 mln. (mits binnen de scope en niet op te vangen in de risicoreserve), een
lager overschot uit het IBP en algemene kostenstijgingen;
b. Gemeente Eemnes draagt het risico van het vervallen van de subsidie uit programma
Verder voor de halte Eemnes (€ 0,5 mln).;
12. Spreekt af dat de beheer- en onderhoudskosten (zijnde vast- en variabel onderhoud)
en vervanging als gevolg van externe invloeden (vandalisme en aanrijdschade) ten
laste komen van de partij die eigenaar is van de voorziening.
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Bijlage 2; Financieel overzicht
Inv.
Risico
Kostenraming
Kosten
reserve
Deelproject 1
0,6
0,1
Deelproject 2
1,8
0,4
Deelproject 3 9
11,3
2,7
Deelproject 4
6,2
1,2
Deelproject 5
22,9
3,7
Deelproject 6
29,5
8,7
Deelproject 7
3,3
0,8
Grondverwerving
3,0
0,0
INVESTERINGSKOSTEN TOTAAL
78,7
17,6
Inv.
Kosten
49,3
2,5
0,75
0,25
0,25
0,25
3,0
11,6

Dekking
Provincie Noord-Holland
Hilversum
Huizen
Blaricum
Eemnes
Laren
BDU
AROV-subsidie Rijk
Programma Verder

0,5

MJPO
Programma Beter Benutten

7,3
0,5

IBP Hilversum e.o.

2,5

Totaal beschikbaar

78,7

Risico
reserve
17,6

17,6

BTW
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
6,8
0,6
0,0
11,0
BTW
11,0

11,0

Totaal

Toelichting

0,7
2,2
14,0
7,4
30,2
45,0
4,7
3,0 Stelpost
107,3
Totaal
77,9
2,5
0,75
0,25
0,25
0,25
3,0 Tlv projecten in het Gooi
11,6
tbv halte Eemnes, bij tijdige
0,5
realisatie
7,3 nog niet beschikt
0,5 nog aan te vragen
Overschot uit IBP (vast te leggen
2,5
in stuurgroep IBP)
107,3

Risico's tlv Provincie Noord-Holland
1. AROV-subsidie wordt gekort

Max. 5,4

2. Extra kosten grondverwerving

PM

3. Algemene kostenstijgingen

PM

4. Vervallen subsidie beter Benutten

0,5 mln.

5. Geen of lagere MJPO-subsidie

1,3 mln.

6. Overschot IBP lager dan 2,5 mln.
Risico's tlv Eemnes

Max. 1,0

1. Vervallen subsidie Verder

0,5

9

Te vermijden bij tijdige start
projectonderdeel en overleg over
scope met I&M
In beginsel opvangen binnen
risicoreserve
In beginsel opvangen binnen
risicoreserve
ProRail gaat i.i.g. uit van
subsidie van 6,0 mln.
Overschot i.i.g. 1,5 mln.
Te vermijden bij tijdige aanleg
halte Eemnes

De kosten van de herinrichting van het parkeerterrein worden door de gemeente Huizen

geraamd op maximaal € 650.000,-. Indien uit de nadere samen te verrichten studie blijkt
dat compensatie noodzakelijk is, zullen deze kosten, zonder dat eerst wordt versoberd, ten
laste worden gebracht van de risicoreserve.
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Bijlage 3,Stappenplan inpassingsplan
Een Inpassingsplan van Provincie Noord-Holland in 10 stappen
1. Initiatief - start planvorming
-

uitzetten ontwikkellijnen (organisatie, RO, financiering,

binnen 8

samenwerking, etc)

weken

bij afwijzing van een aanvraag door derden (art. 3.9 Wro): PS

(streeftijd)

besluiten binnen 8 weken
2. Andere instrumenten
-

GS motiveren de toepassing van het inpassingsplan en overwegen
gebruik van alternatieve, voorwaardelijke, voorafgaande en
flankerende instrumenten, zoals:
> wijziging bestemmingsplan gemeente
> aanvraag om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
> Voorbereidingsbesluit (door PS, afhankelijk van noodzaak tot
planologische voorbescherming, geen bezwaar mogelijk, art. 3.7
Wro en afd. 3.6 Awb)
> Voorontwerp inpassingsplan (opstellen en ter inzage leggen op
grond van de Inspraakverordening Provincie Noord-Holland)
> Exploitatieplan (gelijk vaststellen met het inpassingsplan, art.
6.12, lid 4 Wro)
> Milieu Effect Rapportage (op grond van Wet milieubeheer)
> Overige instrumenten die bruikbaar of mogelijk zijn bij het
specifieke project

3. Bestuurlijk voornemen/start planvorming (Awb)
-

GS nemen een principebesluit over het voorbereiden van een
inpassingsplan en formuleren van overwegingen, alternatieven,
planning, etc in een concept-voornemen

-

PS (commissie) behandelt eerst het concept-voornemen met
voorstellen/keuzes

-

Wanneer PS instemmen met het voornemen, zijn zij zich bewust
dat zij na het doorlopen van de procedure een wettelijk besluit over
het inpassingsplan nemen

-

moment 0

het bestuursorgaan (de provincie) geeft kennis van hetvoornemen
(art. 1.3.1 Bro)

-

PS horen schriftelijk de raden (art. 3.26, lid 1 Wro), tenzij anders in
het voornemen

4. Concept-ontwerp inpassingsplan
-

NB! Bij doorlopen van de fase Voorontwerp Inpassingsplan (op

4 – 25 weken

grond van de inspraakverordening Provincie Noord-Holland)

(facultatief)

verdubbelt de proceduretijd.
-

GS voeren benodigde onderzoeken uit (o.a. voor een eventuele
MER) en passen bestaand provinciaal beleid toe

4 – 25 weken

GS stellen een concept-ontwerp op (verbeelding, bestemmingen,

(streeftijd)

regels en toelichting)
-

GS overleggenmet wettelijke overlegpartners (art. 3.1.1 Bro),
eventueel in combinatie met het horen der raad/raden,e.e.a. als
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bepaald in het voornemen
-

GS verzorgen communicatie met belanghebbende organisaties en
burgers

-

GS vragen en betrekken het advies van de Commissie

-

Commissie geeft aan of zij eventuele indieners van zienswijzen
fysiek wil horen

5. Ontwerp inpassingsplan
-

-

GS leggen het ontwerp inpassingsplan ter inzage (art. 3.8 Wro, afd.

6 weken

3.4 Awb en Chw) met mogelijkheid tot naar voren brengenvan

(wettelijke

zienswijzen door een ieder

termijn)

GS geven actief kennis aan direct belanghebbenden, bv.
geregistreerde eigenaren in geval van versnelde onteigening

6. Vaststellen
-

-

GS behandelen zienswijzen (art. 3:14 t/m 3:17 Awb), verwerken die
in een nota van antwoord en verwerken eventuele aanpassingen in

12 weken

het ontwerp inpassingsplan

(wettelijke

Commissie adviseert over zienswijzen, antwoorden en

termijn)

aanpassingen en hoort desgewenst de indieners van de
zienswijzen
-

PS stellen de nota van zienswijzen en beantwoording
(samenvatting en brieven) vast en het al dan niet gewijzigde
inpassingsplan (wettelijke termijn na termijn van ter inzage legging
is maximaal 12 weken, zie art. 3.26 en 3.8 Wro)

7. Bekendmaken
-

GS doen mededeling aan indieners van zienswijzen en andere
belanghebbenden

-

het bestuursorgaan (de provincie) geeft kennis van (publiceert) het
besluit:
>binnen 2 weken na vaststelling (art. 3.8, lid 3 Wro)

2 tot 7 weken

>binnen 6 weken na vaststelling bij zienswijzen door de inspecteur

(wettelijke

of bij

termijn)

wijzigingen, anders dan op grond van een zienswijze van de
inspecteur
> binnen 7 weken bij een reactieve aanwijzing door Onze Minister
(art. 3.8, lid 6)
8. Beroep
-

GS handelen het vervolg van de procedure af

6 weken

-

indieners van zienswijzen kunnen desgewenst beroep instellen (art.

(wettelijke

8.2Wro)bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

termijn)

9. Van kracht en in werking
-

het besluit tot vaststellen van het inpassingsplan treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn (art. 3.8, lid 5 Wro) of, ingeval van

-

een verzoek om een voorlopige voorziening, op het moment dat dit

binnen 6

verzoek is afgewezen

maanden

het besluit treedt niet inwerking bij een reactieve aanwijzing van het

(wettelijke

Rijk

termijn)

10. Uitvoering – start realisatie

8 mei 2012
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Bijlage 4, Bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten
1. Kenmerken van de projecten
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden
genomen:


de omvang van het project,



de cumulatie met andere projecten,



gebruik van natuurlijke hulpbronnen,



de productie van afvalstoffen,



verontreiniging en hinder,



risico van ongevallen, vooral gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

2. Plaats van de projecten
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten
van invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:


het bestaande grondgebruik,



relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de
natuurlijke hulpbronnen van het gebied,



het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht
voor de volgende typen gebieden:

1

wetlands

2

kustgebieden

3

berg- en bosgebiede

4

reservaten en natuurparke

6

gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die
wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de
lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en
Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn

7

gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen
inzake milieukwaliteit reeds worden overschrede

8

gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid

9

landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang

3. Kenmerken van het potentiële effect
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de
criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen:


het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen
bevolking),



het grensoverschrijdende karakter van het effect



'de waarschijnlijkheid van het effect,



duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

8 mei 2012
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Bijlage 5, Bestemmingsplankaarten
Zie apart document

8 mei 2012
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Bijlage 6, Balkenplanning Planvoorbereidingsfase
PM
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Bijlage 7, Beslissingenregister

3-sep-10

Tracé

3

3-sep-10

4

3-sep-10

Inpassing/
Ontwerp
Grond

5

3-sep-10

Beheer

6

3-sep-10

Financieel

7

3-sep-10

Financieel

8

3-sep-10

Financieel

9

3-sep-10

Financieel

Stuurgroep HOV

Verlies aan groen zo veel mogelijk voorkomen en ter plekke compenseren. Inpassing
wordt aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren
Gemeenten dragen de eigen gronden voor de vrije HOV-baan om niet over aan de
provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland neemt het eigendom, het beheer en onderhoud van de vrije
busbanen op zich.
Huizen voert de aanpassingen van de Huizermaatweg zelf uit voor een taakstellend
bedrag van € 5,0 mln
Voor de realisatie van de fietstunnel Mussenstraat wordt een taakstellend bedrag van €
5,0 mln gereserveerd. Uitvoering mogelijk door de gemeente Hilversum in eigen beheer.
Van de geraamde kosten voor de Carpoolplaats Blaricum en de haltes bij Eemnes komt
€ 1 mln niet ten laste van project HOV. Voor dit deel wordt dekking gezocht bij onder
andere subsidies voor P+R-voorzieningen.
Het begrote totaalbedrag voor de HOV is taakstellend voor de realisering van de HOV.
Tegenvallers binnen het project worden via versobering c.q. schrappen van onderdelen
opgevangen zonder dat de functionaliteit teniet wordt gedaan.

Stuurgroep HOV

Stuurgroep HOV

Besluit nog
actueel?

2

De Stuurgroepneemt het voorstel route onder de hei niet overneemt. De
investeringskosten zijn te hoog, de vervoerwaarde van deze route is veel lager t.o.v. de
andere varianten en het tracé is niet aan te leggen zonder aantasting van aardkundige
waarden.
Voorkeur voor een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Huizen en
Hilversum met het tracé over 't Merk

Opmerkingen

Tracé

Besloten door

9-jul-10

Besluit

Datum

Onderwerp

No.
1

Ja

uitgebreide
nee
tracébeschrijving
in besluit
Ja

Stuurgroep HOV

Ja

Stuurgroep HOV

Ja

Stuurgroep HOV

Wordt herzien

Nee

Stuurgroep HOV

Wordt herzien

Nee

Stuurgroep HOV

Wordt herzien

Nee

Stuurgroep HOV

Wordt herzien

Ja
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10

3-sep-10

Financieel

11

12-okt-10

Tracé

12

12-okt-10

Inpassing/
Ontwerp

13

21-jan-11

Inpassing/
Ontwerp

14

4-feb-11 Tracé

15

15-apr-11 Tracé

16

20-mei-11 Financieel

8 mei 2012

Overheden dragen als volgt bij aan het HOV-project
• De provincie Noord-Holland draagt bij: € 70 mln + € 5 mln uit de reservering voor de 2e
fase
• De gemeenten Laren, Eemnes en Blaricum dragen ieder bij: € 0,25 mln
• De gemeente Hilversum draagt bij: € 2,5 mln
• Het restant uit IBP-Hilversum e.o. van 2,5 mln
• De gemeente Huizen draagt bij: € 0,75 mln
• Bijdrage uit de Brede Doeluitkering bedoeld voor projecten in de regio Gooi- en
Vechtstreek: € 3 mln.
• Rijkssubsidie uit Actieplan Regionaal OV: maximaal €11,6 mln
• Subsidie uit programma VERDER aan gemeente Eemnes voor de halte Eemnes: 0,5
mln
Vast te houden aan haar eerdere besluit van 3 september 2010 ten aanzien van het
tracé van de HOV-baan, onverminderd het gesteld in punt 3 van dat besluit;
De gemeente Huizen gevraagd voor het tracé Huizermaatweg oplossingen uit te werken
waarbij daar geen kruispunten met verkeersregelinstallaties komen, mits deze het zelfde
oplossend vermogen hebben en binnen de raming - gebaseerd op kruispunten met vri’s gerealiseerd kunnen worden;
De provincie zal verder met Blaricum in overleg gaan over wat de nieuwe rol van de
gemeente zal zijn in het vervolgproces. De provincie zal het eventuele inpassingsdeel
voor haar rekening nemen.
De Stuurgroep stelt vast dat nu geen unanieme keuze kan worden gemaakt uit een van
de varianten Anna's Hoeve. In mei volgt een nieuwe Stuurgroep waarin de resultaten van
HOV en MJPO worden besproken. De uitwerking van varianten staat tot die tijd ‘on hold’.
Wel wordt de projectgroep gevraagd om de gehanteerde risico-opslagen kritisch te
bekijken op eventuele besparingen, aangezien dit in relatief korte tijd en met beperkte
middelen kan.
De voorkeur van de Stuurgroep gaat uit naar het Meenttracé
met de voorwaarde dat de opstroping van het verkeer dat is toe te schrijven aan het
HOV acceptabel is. Zij vraagt aan dhr. Posthumus of hij hiermee kan instemmen.
De Stuurgroep besluit tot het aanvragen van LIFE+. De aanvraag wordt bekostigd uit het
realisatiebudget. Indien de aanvraag Zwaluwenberg wordt afgewezen kan de aanvraag
voor Anna’s Hoeve waarschijnlijk beter worden gestaakt. Hierover zal de Stuurgroep t.z.t.
worden geïnformeerd.
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Stuurgroep HOV

Wordt herzien

Nee

Stuurgroep HOV

Ja

Stuurgroep HOV

Ja

Provincie NoordHolland

Ja

Stuurgroep Anna's
Hoeve

Ja

Stuurgroep HOV

Ja

Stuurgroep Anna's
Hoeve

Nee

