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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

Toelichting: 

De Kiss + Ride aan de westkant van het station in Breukelen wordt door automobilisten niet gebruikt om 

hun passagiers af te zetten of op te halen. Bijna iedereen gebruikt de oostzijde van het stationsgebied om 

mensen weg te brengen en op te halen. Omdat hier geen goede voorziening voor aanwezig is, leidt dit tot 

gevaarlijke situaties bij het stationsgebied in Breukelen.  

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 24 april jl ingestemd met een initiatiefvoorstel van D66 en 

Breukelen Beweegt , om deze Kiss + Ride zone naar de oostzijde van het station te verplaatsen.  De 

provinciale fracties van D66 en 50+ hebben op locatie het initiatiefvoorstel beoordeeld en delen 

onderstaande in het initiatiefvoorstel genoemde punten. 

• De verkeersveiligheid wordt – ook volgens de buschauffeurs – verbeterd door een goede Kiss + 

Ride voorziening te maken aan de oostkant van station Breukelen. Buschauffeurs geven aan, óók na het 

aanleggen van een Kiss + Ride voorziening nog meer dan voldoende verkeersruimte over te hebben. 

• De afstand vanuit Breukelen tot de bestaande Kiss + Ride voorziening aan de westzijde van het 

station is ca 1,5 km langer dan naar de oostzijde van het station. Vanuit perspectief van duurzaamheid is het 

een verbetering. 

• De calamiteitenhalte wordt – ook in geval van calamiteiten – niet gebruikt: de ambulance rijdt via 

het fietspad naar de stationsopgang. Als calamiteitenhalte voor de NS (bij uitval treinverkeer) wordt deze 

ook niet gebruikt, aangezien dan de westzijde gebruikt wordt, die ruim 1 km dichter bij de snelweg ligt. 

 

De fracties van D66 en 50+ hebben de volgende vragen: 

 

1. Kent u het genoemde initiatiefvoorstel van de gemeente Stichtse Vecht? 

 

2. Bent u het eens met de fracties van D66 en 50+ dat het realiseren van een Kiss + Ride voorziening 

aan de westzijde van station Breukelen een verbetering van de verkeersveiligheid en een 

vermindering van het aantal autokilometers op zal leveren? Zo nee, waarom niet? 

 



 

 

 

 

 

3. Bent u bereid om het initiatiefvoorstel van de gemeente Stichtse Vecht te ondersteunen door uw 

contacten met Connexxion, ProRail en NS in te zetten om deze Kiss + Ride voorziening te 

realiseren? Zo nee, waarom niet? 

 

 

 

 

Namens de fracties D66 en 50PLUS, 

 

N.J.P. Hoefnagels en W.M.M. Hoek 


