Amendement
Besluit in de Raad d.d. 20 april 2022

Agendapunt en onderwerp 12 Plan van aanpak verkeerscirculatieplan centrum Baarn
Onderwerp van het amendement Uitbreiden plan van aanpak verkeerscirculatieplan centrum Baarn
Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:
Besluit is:
1. Het plan van aanpak Verkeerscirculatieplan centrum Baarn vast te stellen.
2. Een krediet van € 45.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het onderzoek en bijbehorende
participatietraject.
Besluit wordt:
1. Het plan van aanpak Verkeerscirculatieplan centrum Baarn vast te stellen met de volgende aanpassing van
het plan:
- Op pagina 1 in de paragraaf ‘Probleemstelling, Onderzoek en Doel’ onder het kopje
‘Probleemstelling’ na “vrachtwagens” toe te voegen dat: In de mobiliteitsvisie is de ambitie vastgesteld
om het doorgaande verkeer door het centrumgebied te verminderen. Maatregelen die daarbij
worden genoemd zijn:
- De verkeerscirculatie wijzigen,
- herinrichting en een goede verdeling van de parkeervoorzieningen.
- Op pagina 2 in de paragraaf ‘Probleemstelling, Onderzoek en Doel’ onder het kopje ‘Onderzoek en
doel’ na de zin eindigend op openstellingstijden het volgende doel toe te voegen: Doorgaand verkeer
door het centrumgebied en m.n. de Eemnesserweg te verminderen. Daarbij maatregelen te
formuleren voor de effecten hiervan op de gebiedsontsluitingswegen en hiervoor een aantal
mogelijke scenario’s uit te werken.
2. Het college de opdracht te geven om een onderbouwde kostenraming op te stellen voor de uitvoering
van dit onderzoeksplan en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.
Toelichting:
Een verkeerscirculatieplan voor het centrum gaat verder dan alleen het potentieel afsluiten van de Laanstraat
en de impact daarvan op de omliggende straten. Sinds de oorspronkelijke motie van december 2016 hebben
we in 2020 de mobiliteitsvisie vastgesteld. Daarom willen we het voorgestelde plan van aanpak uitbreiden
door ook te laten onderzoeken hoe het doorgaande verkeer door het centrum verminderd kan worden.
Daarbij is het van groot belang dat de gevolgen die deze maatregelen hebben op de gebiedsontsluitingswegen
meegenomen worden en mogelijke oplossingen geformuleerd worden.
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