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Raadsvergadering d.d. 28 juni 2018
Voorstel no. 71-2018
Agenda no. 5
Zaak no. D-ADV -1803436

Aan
de Raad.
Voorstel:
1. tot vaststelling van het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023.
2. het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 998.300 voor het uitvoeren van de in
het Verkeersplan opgenomen maatregelen.
3. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 65.000 ten behoeve van het intensiveren van
handhaving op verkeersgedrag.
4. de begroting overeenkomstig het raadsvoorstel te wijzigen.

Samenvatting:
Het Verkeersplan Edam Volendam 2018-2023 is tot stand gekomen na een intensief proces
waarbij de gemeente samen met haar inwoners heeft gewerkt om de belangrijkste knelpunten op
het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid in kaart te brengen en daarbij
passende maatregelen te formuleren.
Financiële consequenties en dekkinqsmiddelen:
De totale kosten voor het uitvoeren van het plan bedragen €1.068.500 voor de periode van 20182023. Genoemd bedrag valt uiteen in twee onderdelen te weten: € 998.300 investeringsbudget en
€ 70.200 aan overige exploitatie uitgaven. Aangezien de uitvoering gefaseerd zal plaatsvinden en
er sprake is van investeringsbudgetten die gedurende een periode van tien jaar worden
afgeschreven, zijn de kosten per jaar als volgt;

2018:
2019:
2020:
2021:
2022:
2023:

€9.200
€19.030
€ 74.030
€78.530
€ 94.530
€ 104.030

Bovenstaande bedragen zijn niet opgenomen in het programmaplan 2018-2022 en in de begroting
waardoor genoemde last van 2018 ten laste van het onvoorzien wordt gebracht. De
exploitatielasten voor de jaren 2019 tot en met 2023 worden meegenomen in de nog op te stellen
begroting voor 2019.
Ten aanzien van de kosten voor het intensiveren van handhaving op verkeersgedrag is binnen het
programmaplan 2018-2022 wel rekening gehouden met de genoemde € 65.000 als onderdeel van
het uitvoeren van het actieprogramma Integrale Veiligheid 2017-2020. Dit heeft tot gevolg dat het
onvoorzien geen wijziging ondergaat.

Gevolgde Procedure:
GoudappelCoffeng is samen met de gemeente en haar inwoners aan de slag gegaan om tot een
breed gedragen plan te komen door een enquête te houden en vijf interactieve bijeenkomsten te
beleggen. Vervolgens is het plan uitgewerkt en voorgelegd aan de portefeuillehouder verkeer op 14
mei 2018.
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De bestuursopdracht die de gemeenteraad op 24 november 2016 aan het college gegeven heeft
om te komen tot een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vloeit voort uit het
collegeakkoord en het programmaplan .
Communicatieaspecten / burgerparticipatie I publicatievereisten:
Een belangrijke pijler bij het opstellen van het Verkeersplan was de inbreng van belanghebbenden,
zoals ook meegegeven in het coalitieakkoord, Programmaplan en de hieruit voortkomende
bestuursopdracht voor dit Verkeersplan. Alle inwoners en belangengroepen is de kans gegeven op
verschillende momenten mee te praten en mee te werken aan het plan.
Centraal in het gevolgde proces stonden vijf bijeenkomsten waar inwoners van Edam-Volendam
input konden leveren. De bijeenkomsten hadden de volgende opzet; 1) een korte presentatie over
de stand van zaken en een terugkoppeling van de vorige bijeenkomsten, 2) workshopvorm waarin
deelnemers actief inbreng hadden. Hier was ook volop mogelijkheid voor discussie.
Aan de ateliers, waarvoor iedereen zich kon inschrijven, is met steeds dezelfde groep gewerkt aan
het Verkeersplan. De deelnemers zijn via de mail geïnformeerd over de bijeenkomsten en hebben
verslagen gehad van elke avond. Daarnaast zijn ook reacties binnengekomen via Facebook,
gemeentelijke mailbox, brieven/tekeningen, verkeersouders, Veilig Verkeer Nederland,
seniorenraad/koepel Sociaal Domein. Deze zijn op dezelfde manier als reacties tijdens de ateliers
meegenomen in het proces.
De deelnemers waren partner in het proces en werkten samen met de gemeente aan het plan. De
gemeente heeft zich verbonden aan de oplossingen maar heeft op sommige punten
beargumenteerd afgeweken. Bij de desbetreffende maatregelen is dit benoemd. Daarnaast staat in
paragraaf 5.1 van het beleidsplan een overzicht van de discussies en maatregelen waarbij de
gemeente is afgeweken van wat tijdens het participatieproces naar voren is gebracht.
Uit het participatieproces kwam duidelijk naar voren dat het intensiveren van handhaving op
verkeersgedrag gewenst is. We willen aan dit signaal gehoor geven en een bedrag van € 65.000
per jaar hiervoor beschikbaar stellen. Binnen het actieprogramma Integrale Veiligheid zoals
opgenomen in het Programmaplan en -begroting 2018, is rekening gehouden met genoemd
bedrag. Omdat het opstellen van het Actieprogramma Integrale Veiligheid meer tijd gaat kosten
vragen wij nu om een deel op voorhand (€ 65.000) beschikbaar te stellen.

Relatie met kerntakendiscussie
Beleidsvorming betreft een overheidstaak. Voor het onderwerp verkeer en vervoer zijn
internationaal en nationaal doelstellingen geformuleerd, waaraan de Nederlandse overheid, samen
met provincies en de gemeentes, invulling en uitwerking moet geven. De gemeenteraad heeft het
onderwerp verkeersveiligheid in het Programmaplan 2018-2022 als prioriteit aangewezen.

Toetsing van het voorstel aan wetteliike kaders met analyse van de juridische risico's:
De uitvoeringsagenda heeft een behoorlijk aantal projecten in zich. Het risico bestaat dat daarin in
de tijd uitstel ontstaat.

Eventuele alternatieven en keuzebepaling:
Het Verkeersplan Edam-Volendam is opgesteld samen met burgers en ondernemers binnen de
kaders zoals door de gemeenteraad meegegeven en geeft goed weer wat speelt op het gebied van
verkeer & vervoer. Met deze informatie is een uitvoeringsagenda opgesteld. Uiteraard staat het de
gemeenteraad vrij hierin prioriteiten aan te geven of met nieuwe voorstellen en ideeën te komen.

Tijdpad van realisatie:
Het uitvoeringsplan is ingebed in het beleidsdocument. Hierin is in de tijd uitgezet wanneer welke
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het plan heeft een looptijd van 2018 tot 2023.
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Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode:
In de loop van het jaar 2022 dient het plan te worden geëvalueerd. Dan wordt er gekeken welke
werkzaamheden zijn uitgevoerd, of deze het gewenste effect hebben gehad en of nog aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn. Tevens zal dan een nieuw plan moeten worden opgesteld.

Personele aspecten:
In het uitvoeringsprogramma staat een onderdeel handhaving beschreven. Het uitbreiden van de
capaciteit van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren wordt geborgd in het
Uitvoeringsprogramma handhaving openbare ruimte als onderdeel van het Actieprogramma
Integrale Veiligheid. Voor het uitvoeren van de overige werkzaamheden zijn vooralsnog geen
overige personele aspecten te benoemen.

Toelichting op het voorstel:
Het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023 is bijgevoegd.

Edam-Volendam, d.d. 22 mei 2018
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de loco-secretaris,
de burgemeester,
M. Bekkenkamp MSc
L.J. Sievers.

