
 GEMEENTE SCHERPENZEEL 

 

Raadsvoorstel 

 cc.:  

 

 

   

 

 

 
Datum voorstel : 6 maart 2012    

Raadsvergadering : 19 april 2012 

Agendapunt  : 12-IV-07 

Bijlage(n)  : 3  

 

Kenmerk :  Gr/MK 

Commissie : Grondgebied 

Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk 

 

Onderwerp: Behandeling motie en amendement GVVP  

 

 

Beslispunten 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het voorgestelde 

voorkeursscenario van het college van B&W. 

 

1. Keuzes
1
 maken ten aanzien van Motie GVVP: 

a. Voorstel 1 Motie:   Kiezen voor optie 4 

b. Voorstel 2 Motie:   Kiezen voor optie 2 

c. Voorstel 3 Motie:   Kiezen voor optie 2 

d. Voorstel 4 Motie:   Kiezen voor optie 1 

 

2. Keuzes maken ten aanzien van Amendement GVVP: 

a. Voorstel 2 Amendement:  Kiezen voor optie 1 

b. Voorstel 3a Amendement:  Kiezen voor optie 1 

c. Voorstel 3b Amendement:  Kiezen voor optie 1 

d. Voorstel 3c Amendement:  Kiezen voor optie 2 

e. Voorstel 3d Amendement:  Kiezen voor optie 1 

f. Voorstel 3e Amendement:  Kiezen voor optie 2 

g. Voorstel 4 Amendement:  Kiezen voor optie 1 

 

3. Het benodigde bedrag ad. €144.000 op basis van de door het college voorgestelde 

opties, beschikbaar stellen als aanvullend krediet voor de uitvoering van het GVVP.  

 

4. Het bedrag ad. €144.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.  

 

Inleiding   
In de raadsvergadering van 27 oktober 2011 is het GVVP vastgesteld onder aanpassing 

met een amendement en een motie. In deze raadsvergadering is het college de opdracht 

meegegeven om in de eerste raadsvergadering van 2012 met een aangepast uitvoeringsplan 

voor het GVVP te komen.  

Gelet op de nodige kwaliteit- en tijdelementen heeft het college in de raad van januari 2012 

de gemeenteraad aangegeven dat het gewijzigde uitvoeringsplan GVVP pas behandeld kan 

worden in de 2
e
 raadsvergadering van 2012, zijnde 19 april 2012. 

                                                
1
 Zie voor uitwerking van de keuzes onderdeel ‘beschrijving opties’. 
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Beoogd effect 
Invulling geven aan de vastgestelde motie en amendement tijdens de behandeling van het 

GVVP in de raadsvergadering van 27 oktober 2011. 

 

Argumenten 
1. en 2.  Voorkeursscenario  

    Het college heeft als gevolg van de motie en het amendement van 27-10-2011 een  

    voorkeursscenario opgesteld waarmee zij van mening is dat daarmee een goede  

    invulling is gegeven aan de motie en het amendement tegen zo beperkt mogelijke  

    kosten. 

 
3 en 4. Aanvulling op reeds bestaande krediet  

    Voor de voorgestelde maatregelen is binnen het krediet van het GVVP geen budget 

    aanwezig. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen.  

 

Kanttekeningen 
Kiezen voor andere scenario’s heeft aanzienlijke kostenconsequenties.  

 

Beschrijvingen opties 
In onderstaande tabellen zijn alle onderdelen uit de motie en het amendement opgenomen. 

Per voorstel wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan de kosten be-

dragen. In de beslispunten wordt u per voorstel een keuze voorgelegd.  

 

Motie 

  

Voorstel 1 

 

Beschrijving: Weren sluipverkeer in pilot vorm Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 Volledig gesloten verklaring. Alleen de bus kan pas-

seren. Paal die automatisch omhoog en omlaag kan 
€50.000 €5.000 

Optie 2 Volledig gesloten verklaring. De bus kan passeren 

Bewoners kunnen passeren met ontheffing 

Paal die automatisch omhoog en omlaag kan 

€70.000 €11.000 

Optie 3 Volledig gesloten verklaring. De bus kan passeren 

Bewoners kunnen passeren met ontheffing 

Cameraregistratie aan begin en einde. 

€54.000 €13.500 

Optie 4 Verkeersbord gesloten verklaring. Alleen bestem-

mingsverkeer. Handhaving via de BOA en politie 
€500 €0 

 

Voorstel 2 

 

Beschrijving: Uitvoeren evaluatie  Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 De evaluatie uitvoeren op basis van optie 1t/m3 €10.000 €0 

Optie 2 De evaluatie uitvoeren op basis van optie 4 €5.000 €0 

 

Voorstel 3 

 

Beschrijving: Nodeloos vrachtverkeer en landbouw-

verkeer weren 

Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 
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Optie 1 Maatregelen treffen, zonder onderzoek en overleg €10.000 €0 

Optie 2 Eerst een onderzoek en overleg met belanghebben-

den conform voorstel 4 van de motie 
€0 €0 

  

Voorstel 4 

 

Beschrijving: belanghebbenden betrekken Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 Koepelorganisaties betrekken zoals: OVS, VAC 

BSW en LTO etc.  
€0 €0 

 

Amendement 

 

Voorstel 2 

 

Beschrijving: Wijzigen uitvoeringsplan  Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 Werken uitvoeren zodat de financiële verdeling over 

de jaren gelijk is en waarbij de focus ligt op werken 

met de hoogste prioriteit 

€0 €0 

 

Voorstel 

3a 

Beschrijving: Veiligheid langzaam verkeer kruising 

Stationsweg-Marijkelaan  

Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 Treffen maatregelen t.b.v. langzaamverkeer €12.000 €0 

 

Voorstel 

3b 

Beschrijving: Veiligheid langzaam verkeer kruising 

Oosteinde-Ringbaan 

Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 Treffen maatregelen t.b.v. langzaamverkeer €11.000 €0 

 

Voorstel 

3c 

Beschrijving: Veiligheid langzaam verkeer centrum 

route  

Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 Uitvoeringsmaatregelen overal fietssuggestie stroken €295.000 €0 

Optie 2 Educatie en communicatie over veiligheid t.b.v. 

langzaam verkeer 
€10.000 €0 

 

Voorstel 

3d 

Beschrijving: Veiligheid langzaam verkeer kruising 

Dorpsstraat-Marktstraat-Plein1940 

Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 Treffen maatregelen t.b.v. de algehele verkeersvei-

ligheid 
€8.500 €0 

 

Voorstel 

3e 

Beschrijving: Extra parkeervoorzieningen  Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 300 parkeerplaatsen verdeeld over vijf jaar €1.160.250 €0 

Optie 2 25 parkeerplaatsen allerergste locaties €97.000 €0 

 

Voorstel 4 

 

Beschrijving: belanghebbenden betrekken Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

Optie 1 Koepelorganisaties betrekken zoals: OVS, VAC 

BSW en LTO etc.  
€0 €0 
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Financiële toelichting 

 

Meerkosten overzicht voorkeursscenario GVVP college B&W 

1 a onderdeel 1 meerkosten t.o.v. GVVP € 500  

  b onderdeel 2 meerkosten t.o.v. GVVP € 5.000  

  c onderdeel 3 meerkosten t.o.v. GVVP € 0  

  d onderdeel 4 meerkosten t.o.v. GVVP € 0  

          

2 a onderdeel 2 meerkosten t.o.v. GVVP € 0  

  b onderdeel 3a meerkosten t.o.v. GVVP € 12.000  

  c onderdeel 3b meerkosten t.o.v. GVVP € 11.000  

  d onderdeel 3c meerkosten t.o.v. GVVP € 10.000  

  e onderdeel 3d meerkosten t.o.v. GVVP € 8.500  

  f onderdeel 3e meerkosten t.o.v. GVVP € 97.000  

  g onderdeel 4 meerkosten t.o.v. GVVP € 0  

          

      totaal meerkosten € 144.000  

     

Het benodigde geld beschikbaar stellen ad. €144.000 als aanvullend budget bij de reeds 

beschikbaar gestelde budgetten voor het GVVP. Het bedrag ad. €144.000 ten laste te 

brengen van de reserve GVVP. Hiervoor het bedrag ad €144.000 toevoegen aan de reserve 

GVVP ten laste van de algemene reserve.  

 

 

Evaluatie    
Niet van toepassing. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, 

 

 

 

V.J.M. van Arkel J.J.H. Colijn-de Raat 

secretaris burgemeester 
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Agendapunt : 12-IV-07 

Kenmerk : Gr/MKk 

 

Onderwerp : Behandeling motie en amendement GVVP  

 

 
De raad van de gemeente Scherpenzeel, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  6 maart 2012 ,  

 

 

besluit 
 

1. Keuzes maken ten aanzien van Motie GVVP. 

a. Voorstel 1 Motie:   Kiezen voor optie 4 

b. Voorstel 2 Motie:   Kiezen voor optie 2 

c. Voorstel 3 Motie:   Kiezen voor optie 2 

d. Voorstel 4 Motie:   Kiezen voor optie 1 

 

2. Keuzes maken ten aanzien van Amendement GVVP. 

a. Voorstel 2 Amendement:  Kiezen voor optie 1 

b. Voorstel 3a Amendement:  Kiezen voor optie 1 

c. Voorstel 3b Amendement:  Kiezen voor optie 1 

d. Voorstel 3c Amendement:  Kiezen voor optie 2 

e. Voorstel 3d Amendement:  Kiezen voor optie 1 

f. Voorstel 3e Amendement:  Kiezen voor optie 2 

g. Voorstel 4 Amendement:  Kiezen voor optie 1 

 

3. Het benodigde bedrag ad. €144.000 op basis van de door het college voorgestelde 

opties, beschikbaar stellen als aanvullend krediet voor de uitvoering van het GVVP.  

4. Het bedrag ad. €144.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.  

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 april 2012,      

 

 

 

 

E. Hoogstraten J.J.H. Colijn-de Raat 

griffier voorzitter 


