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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Deel A, van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) Stichtse Vecht 2013, de beleidsvisie 

en de daarbij behorende bijlagen 1 en 2 vast te stellen. 
2. Na het tot stand komen van de deelnota’s B t/m F van het GVVP Stichtse Vecht 2013, de  
 beleidsuitgangspunten uit deel A te evalueren. 
 
 
Samenvatting 
 
 
In de werksessie van 2 april 2013 heeft de raad in grote lijnen ingestemd met het concept deel A van het 
GVVP Stichtse Vecht 2013, de beleidsvisie.  
De opmerkingen gemaakt in de werksessie zijn beschreven in de notitie “vragen en reacties werksessie 
2 april 2013” en voor zover van toepassing verwerkt in deel A en de daarbij behorende bijlagen 1 en 2. 
 
Op 7 mei 2013 heeft ons college het aldus aangepaste deel A van het GVVP Stichtse Vecht 2013 en 
bijbehorende bijlagen vrijgegeven voor inspraak.  
De documenten hebben van vrijdag 17 mei t/m zondag 7 juli 2013 ter visie gelegen. Binnen de genoemde 
termijn zijn 76 zienswijzen ontvangen van 17 verschillende indieners. De zienswijzen en de reactie daarop 
zijn weergegeven in de “Reactienota zienswijzen GVVP deel A”.  
 
Het thans ter vaststelling voorliggende deel A van het GVVP Stichtse Vecht 2013 en bijlagen zijn 
aangepast conform de in  hoofdstuk 4 van de Reactienota opgenomen de Staat van wijzigingen. 
 
 
Bijlagen 
- GVVP Stichtse Vecht deel A, beleidsvisie; 
- GVVP Stichtse Vecht deel A, bijlage 1, overzicht landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk 

beleid met betrekking tot verkeer en vervoer; 
- GVVP Stichtse Vecht deel A, bijlage 2, Uitgangspuntennotitie; 
- Notitie “vragen en reacties werksessie van 2 april 2013” 
- Reactienota zienswijzen GVVP deel A met Staat van wijzigingen. 

Raadsvoorstel 
(Gewijzigd) 
 
Onderwerp 
GVVP Stichtse Vecht 2013, deel A, beleidsvisie 
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n.v.t. 
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10 september 2013 
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Harmonisatie 
n.v.t. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het GVVP Stichtse Vecht heeft ten doel een zichtbaar en samenhangend verkeer- en vervoerbeleid te 
kunnen voeren, dat richting geeft aan de door het gemeentebestuur te nemen beslissingen op het gebied 
van verkeer en vervoer. 
Het GVVP Stichtse Vecht 2013 voorziet in een visie waarmee de weg wordt vrijgemaakt om structurele 
oplossingsgerichte maatregelen op korte en middellange termijn in gang te zetten. Daarnaast wordt in het 
GVVP aangegeven hoe wordt aangesloten bij nationale, regionale en locale beleidsplannen. 
 
Argumenten 
Deel A van het GVVP Stichtse Vecht 2013 is opgesteld in de lijn van Focus op Morgen. 
De beleidsuitgangspunten in deel A vallen binnen de in “Focus op Morgen” gestelde kaders. 
 
Deel A van het GVVP Stichtse Vecht 2013 sluit aan bij eerder vastgesteld beleid. 
De in deel A benoemde beleidsuitgangspunten sluiten aan op, c.q. corresponderen met, de doelstellingen 
ten aanzien van verkeer en mobiliteit in eerder vastgestelde gemeentelijke beleidsdocumenten. 
 
De opmerkingen uit de werksessie van 10 september 2013 zijn in deel A verwerkt. 
De opmerkingen, gemaakt tijdens de werksessie van 10 september 2013 hebben geleid tot een aantal 
wijzigingen/ aanvullingen, die in het thans voorliggende deel A in geel zijn gearceerd. Het betreft hierbij: 
• Verzoek inzichtelijk maken welke wegen in beheer zijn bij de gemeente en welke bij provincie /rijk 

(verwerkt in hoofdstuk 5, pagina 12); 
• Verlagen maximum snelheid op de Kanaaldijk Oost tussen Maarssen en Breukelen (fietsroute) en op 

de Kanaaldijk West (fietsstraat), eveneens tussen Maarssen en Breukelen (verwerkt in hoofdstuk 5, 
pagina 13, tabel pagina 14 en figuur pagina 16); 

• Verzoek Straatweg Nieuwersluis op te nemen in lijst over maximale verkeersintensiteit (verwerkt in 
paragraaf 6.1, pagina 18 en 19); 

• Verzoek schoolfietsroutes op te nemen in strooiroute (verwerkt in paragraaf 6.6, pagina 26 en 27). 
 
Het verzoek om de maximum snelheid op de Kanaaldijk Oost te behouden op 80 km/uur hebben wij na 
overleg met de politie niet gehonoreerd. De politie adviseert nadrukkelijk de snelheid te brengen op 60 
km/uur in combinatie met snelheidsbeperkende maatregelen. Deze laatste voorwaarde maakt een 
tussenoplossing (overdag 60 km/uur en ’s nachts 80 km/uur) ook niet uitvoerbaar. Een variant (auto’s 80 
km/uur en vrachtauto’s 80 km/uur) wijst de politie uit oogpunt van handhaafbaarheid van de hand. 
 
Ten behoeve van de helderheid van het snelheidsbeleid geldt een vastgestelde maximum snelheid voor 
de gehele weg tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. 
 
De opmerkingen uit de werksessie van 10 september 2013 hebben verder niet geleid tot aanpassing van 
bijlage 1 (overzicht landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid) en bijlage 2 
(uitgangspuntennotitie). 
 
Kanttekeningen 
De lijst met knelpunten in de uitgangspuntennotitie (bijlage 2) is niet uitputtend. 
De knelpunten, benoemd in de uitgangspuntennotitie, komen voort uit eerdere beleidsdocumenten en uit 
meldingen van de belangengroepen als vermeld in paragraaf 2.1 van de uitgangspuntennotitie. Deze lijst 
is niet uitputtend. De lijst zal worden aangevuld met knelpunten benoemd  tijdens het participatieve traject 
bij het opstellen van de deelnota’s B t/m G van het GVVP Stichtse Vecht. 
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Communicatie 
Het GVVP Stichtse Vecht 2013 is middels een participatief proces tot stand gekomen. De bewoners, 
belangengroepen en overheden hebben via workshops, enquêtes en individuele schriftelijke opgaven, al 
in de eerste fase een belangrijke inbreng gehad in het op te stellen beleid. 

In de tweede fase, nadat de A met bijlagen is vrijgegeven voor inspraak, is de kennisgeving van de ter 
inzage legging toegezonden naar alle georganiseerde bewonersgroepen, een groot aantal 
belangenorganisaties, het Rijk, de provincie Utrecht, het BRU en de omliggende gemeenten. Voorts is de 
ter visielegging gepubliceerd op de gemeentelijke website en de gemeentelijke pagina in de krant. 

De vaststelling van het GVVP Stichtse Vecht deel A en de daarbij behorende bijlagen wordt te zijner tijd 
gepubliceerd in de Vechtstroom. De indieners zullen persoonlijk worden geïnformeerd hoe hun zienswijze 
in de definitieve versie van deel A en/of de bijlagen is verwerkt. 
 
Financiën en risico’s 
Verschillende beleidsdoelstellingen uit het voorliggende deel A van het GVVP Stichtse Vecht hebben 
financiële consequenties. Genoemd kunnen worden de doelstelling om de wegen in te richten volgens het 
beginsel Duurzaam Veilig en de doelstelling om bij doorgaande wegen met een intensiteit van > 10.000 
motorvoertuigen en waar een maximum snelheid geldt van >= 50 km/uur, geluidsreducerend asfalt toe te 
passen.  
De beleidsdoelstelling om de knelpunten in de school(fiets)routes weg te nemen en veilige 
schoolomgevingen te creëren kan voor een belangrijk deel worden ingevuld met de in de begroting 2013 
en de conceptbegroting 2014 opgenomen gelden. 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden zullen de te treffen maatregelen waar mogelijk tijdens groot 
onderhoudswerkzaamheden en bij een gebiedsgerichte aanpak worden uitgevoerd. Het streven is de 
meerkosten ten gevolge van de benodigde maatregelen/ aanpassingen zo veel mogelijk te dekken uit te 
verkrijgen subsidies. Hiertoe zal een actief wervingsbeleid worden gevolgd. 
 
Nu is het nog niet mogelijk om de financiële consequenties van de beleidsdoelstellingen uit deel A van het 
GVVP Stichtse Vecht 2013 in kaart te brengen. Dit zal voor een belangrijk deel gebeuren in beleidsnota G 
van het GVVP, het uitvoeringsprogramma 2014 – 2020.  
 
In beleidsnota C (langzaam verkeer) en beleidsnota D (auto- vracht en landbouwverkeer) van het GVVP 
zal hierop, waar mogelijk reeds een voorschot worden genomen. In deze beleidsnota’s zal in hoofdlijnen 
worden aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om verbetering in de situatie te 
brengen dan wel het knelpunt op te lossen. Daarbij zal worden vermeld wat globaal de kosten daarvan 
zullen zijn (richtinggevend). In de uitvoeringsnota wordt het financiële plaatje concreter gemaakt. 
 
Vervolg 
Het GVVP Stichtse Vecht bestaat uit 7 delen. Deel A, het beleid licht thans ter vaststelling voor. Op zeer 
korte termijn zal aan u deel B, de beleidsnota parkeren ter eerste lezing worden voorgelegd. Deel C, de 
beleidsnota langzaam verkeer, deel D, de beleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer en deel E, de 
beleidsnota openbaar vervoer volgen begin 2014. Eind 2014 staan deel F, de nota verkeersveiligheid en 
deel G, het uitvoeringsprogramma 2014-2020 op het programma.  
 
20 augustus 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 

Pagina 3 van 3 


	Aan de gemeenteraad
	Voorgesteld Besluit
	Samenvatting
	Bijlagen
	Harmonisatie
	Doel en beoogd maatschappelijk effect
	Argumenten
	Kanttekeningen
	Communicatie
	Financiën en risico’s
	Vervolg

	Afdeling
	Opsteller
	Agendanummer

