
Gewijzigd Raadsvoorstel 
 

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht 

 

 

 

Agendapunt: 7 

 

 

Sliedrecht, 23 februari 2011 

 

 

Onderwerp: 
Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan 

 

Voorgesteld besluit: 

 
Kennis te nemen van: 

• het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan en de bijbehorende projectenlijst met prioriteiten; 

• dat er in totaal € 235.000,- aan subsidies beschikbaar is voor de volgende projecten: 

o € 200.000,- B10 Fiets filevrij Beneden Merwederoute (100% subsidie) 

o € 35.000,- C1 Fietspad De Horst (35% subsidie) 

• dat in de Reserve Infra een bedrag van € 75.350,- is gereserveerd voor het oplossen van 

knelpunten uit het VCP 2005 en er momenteel € 200.000,- beschikbaar is voor het 

aanbrengen van extra parkeerplaatsen en snelheidsremmende maatregelen bij herstraten.  
 

In te stemmen met: 

• het zo veel mogelijk meenemen van de wensen uit het Uitvoeringsprogramma 

Verkeersbeleidsplan in ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoudswerkzaamheden;  

• het principe dat een goede verkeersontsluiting een integraal onderdeel dient te zijn van ruimtelijke 

plannen en dat deze ook hieruit gefinancierd dienen te worden; 

• de lijst van prioriteiten in bijlage 5 van het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan en de 

achterliggende principe oplossingen;  

• uit de Reserve Infra conform de financiële paragraaf € 510.350,- (inclusief subsidies) 

beschikbaar te stellen, zodat er budget beschikbaar komt voor de volgende projecten uit het 

Uitvoeringsprogramma:  

o € 100.000,- C1 Fietspad De Horst         

o € 200.000,- B10 Fiets filevrij Beneden Merwederoute    

o €   50.000,- B11 Extra parkeerplaatsen      

o €   30.000,- B12 Extra snelheidsremmende maatregelen   

o €   10.350,-  het uitwerken en gereed te maken voor definitieve besluitvorming van: 

• E3 Fietspad Craijensteijn (alleen voor het onderdeel versterken 

fietsroute door de Westwijk, vanwege de (te) hoge kosten voor een 

vrijliggend fietspad langs de Craijensteijn)  (€ 7.500,-)  

• E14 Fietsparkeren      (€ 2.850,-) 

o € 120.000,- beschikbaar te houden voor prioriteiten Uitvoeringsprogramma 
 

Advies opiniërende bijeenkomst: 
De voorzitter heeft geconcludeerd dat het voorstel voldoende is bediscussieerd, enkele fracties hebben 

behoefte in de raadsvergadering een korte stemverklaring af te geven. 
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Overwegingen en alternatieven: 
Het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan is een uitwerking van het Verkeersbeleidsplan en het 

Fietsbeleidsplan aangevuld met de prioriteiten uit het raadsprogramma. Het uitvoeringsprogramma is 

onderverdeeld naar de relatie met bestaande projecten en financieringsbronnen. Dit heeft geresulteerd 

in de volgende onderverdeling: 

A. Project is in uitvoering of is reeds uitgevoerd; 

B. Project maakt onderdeel uit van bestaande plannen en is gefinancierd; 

C. Project maakt onderdeel uit van bestaande plannen en heeft een gedeeltelijke financiële dekking; 

D. Project heeft nog geen financiële dekking, maar er is een relatie met bestaande plannen; 

E. Project is nieuw. 

 

A-projecten 

De A-projecten zijn ter kennisname en geven een indruk van welke wensen reeds zijn gerealiseerd of 

in uitvoering zijn. 

  

B-projecten 

Bij de B-projecten kan de Raad voornamelijk kennis nemen van de ontwikkeling en bij enkele 

projecten kunnen nog kaders voor de gewenste verkeersoplossing worden meegenomen.  

 

C-projecten 

De C-projecten bevat alleen het project C1 “Fietspad De Horst”. De provincie heeft een bijdrage van  

€ 35.000,- toegezegd. De totale projectkosten zijn op € 100.000,- geraamd en de resterende € 65.000,- 

dient door de gemeente gefinancierd te worden. Voorgesteld wordt om dit laatste bedrag ten laste van 

de Reserve Infra te brengen.   

 
D-projecten 

Bij de D-projecten wordt van de Raad gevraagd om in te stemmen met de verkeerskundige principe 

oplossing en de realisatie te koppelen aan de naastgelegen ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

E-projecten 

Van de E-projecten wordt aan de raad gevraagd of  hier nog projecten dusdanig belangrijk zijn om er 

budget voor beschikbaar te stellen.  

  

Voor de projecten E3 “Fietspad Craijensteijn” en E14 “Fietsparkeren” is een nadere inventarisatie en 

onderzoek naar de meest geschikte oplossing noodzakelijk. Aangezien beide projecten onderdeel zijn 

van het Raadsuitvoeringsprogramma wordt de Raad verzocht om hiervoor een voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen van €10.350,- ten laste van de Reserve Infra. 

 
Voor de gewenste oost-west-fietsverbinding langs de Craijensteijn zijn bij E3 drie varianten met 

vrijliggende fietspaden uitgewerkt inclusief een globale kostenraming. De kosten van de varianten 

variëren tussen de 2,3 en 2,5 miljoen euro. Omwille van de hoge kosten van een fietspad langs de 

Craijensteijn wordt de voorkeur uitgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken alleen de bestaande 

fietsroute door de Westwijk te versterken. Naar verwachting kan hierdoor tegen lagere kosten een 

goede doorgaande fietsverbinding worden gerealiseerd. De Raad zal hier mee moeten instemmen, 

omdat de Raad dit specifiek in zijn Uitvoeringsprogramma heeft benoemd.  

 

Herstraatwerkzaamheden zijn een goede gelegenheid om relatief goedkoop extra parkeerplaatsen of 

snelheidsremmende maatregelen te realiseren. Om deze reden is reeds bij de vaststelling van het VCP 

2005 krediet voor dergelijke maatregelen beschikbaar gesteld.  

 

Om het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan te kunnen realiseren is het belangrijk dat er 

slimme koppelingen worden gemaakt met beschikbare budgetten en financieringsbronnen. Er wordt  
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dan ook voorgesteld om het Uitvoeringsprogramma te koppelen aan projecten en onderhouds-
budgetten die een raakvlak met dit plan hebben. Een andere mogelijkheid om met beperkte middelen 

veel resultaat te bereiken is om actief in te zetten op het binnenhalen van subsidies. Dit vraagt veelal 

wel flexibiliteit in de planning, omdat aan subsidies vaak voorwaarden met betrekking tot de 

uitvoeringsperiode zijn verbonden.  

 

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: 

 

• Raadsuitvoeringsprogramma 2010 – 2014 
  De wensen uit het Raadsprogramma 2010-2014 ‘Sliedrecht meer waard’ die een relatie hebben 

met het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan: 

o een uitwerking van het Verkeersbeleidsplan. 
o een uitgewerkt plan voor een aaneengesloten oost-west-fietsverbinding, inclusief een 

variant met een vrijliggend fietspad.  

o het verbeteren van de fietsenstallingen bij winkelcentra en sportvelden. 

o samen met de andere Drechtstedengemeenten blijven streven naar een verbreding van 

de A15. 

 

• Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders 
 De huidige structuurvisie is in 2008 door de Raad vastgesteld en is de paraplu voor het 

Verkeersbeleidsplan en het Fietsbeleidsplan. De nieuwe structuurvisie is in voorbereiding en 

het Uitvoeringsprogramma wordt hierin in opgenomen.  Het Uitvoeringsprogramma is een 

uitwerking van het Verkeersbeleidsplan, Fietsbeleidsplan en het Raadsuitvoeringsprogramma 
in zoverre er een relatie met verkeer is.  

 

• Financiële kaders 
Ten behoeve van de door de Raad benoemde keuzes kan gebruik gemaakt worden van  

€ 275.352,- uit de Reserve Infra. Van dit bedrag is momenteel €75.352,- gereserveerd voor het 

oplossen van knelpunten uit het VCP 2005 in 2011 en € 200.000,- is voor het realiseren van 

extra parkeerplaatsen en snelheidsremmende maatregelen bij herstraatwerkzaamheden in 2012 

en 2013.  

 

 De reservering voor de knelpunten uit het VCP 2005 kan benut worden voor C1 Fietspad De 

Horst, aangezien deze reeds als wens in het VCP 2005 is opgenomen. Het restant kan gebruikt 
worden voor de resterende prioriteiten uit het Uitvoeringsprogramma. Door de specifieke 

bestemming van de reservering voor parkeerplaatsen en snelheidsremmende maatregelen los 

te laten kan beter tegemoet worden gekomen aan de prioriteiten in het Uitvoeringsprogramma 

Verkeersbeleidsplan.  

  

Voorgesteld wordt om de € 275.350,- (exclusief subsidies) uit de Reserve Infra in te zetten 

voor: 

o het aanbrengen van extra parkeerplaatsen (€ 50.000,-) en snelheidsremmende 

maatregelen (€ 30.000,-) in het herstraatprogramma van 2012 en 2013; 

o het fietspad C1 De Horst (€ 65.000,-), zodat met de provinciale subsidie van  

€ 35.000,- een krediet van € 100.000,- beschikbaar is; 

o de uitwerking van de projecten E3 “Fietspad Craijensteijn” (€ 7.500,-, t.b.v. het 

versterken van de fietsroute door de Westwijk) en E14 “fietsparkeren” (€ 2.850,-), 

zodat een uitgewerkt ontwerp inclusief uitgebreide kostenraming aan de Raad kan 

worden voorgelegd. 

o de prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma (€ 120.000,-).  
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In onderstaande tabellen is weergegeven hoe de projecten vanuit de Reserve Infra gefinancierd 
kunnen worden.  

 

Financiering projecten per jaar 
Jaar Omschrijving Benodigd krediet Budgetten 

2011 C1 Fietspad De Horst € 100.000,-  

 Prioriteiten Uitvoeringsprogramma (E3 en E14) € 10.350,-  

 Projecten VCP 2005 (Reeds beschikbaar gesteld)  € 75.350,- 

 Subsidie fietspad De Horst  € 35.000.- 

 Totaal € 110.350,- € 110.350,- 

 Inpassen in de Reserve Infra:  €0,- 

 
Jaar Omschrijving Benodigd krediet Budgetten 

2012 B10 Fiets Filevrij Beneden Merwederoute € 200.000 -  

 B11 Extra parkeerplaatsen (1e tranche) € 25.000,-  

 B12 Snelheidsremmende maatregelen (1e tranche) € 15.000,-  

 Prioriteiten Uitvoeringsprogramma € 60.000,-  

 Subsidie Fiets Filevrij Beneden Merwederoute  € 200.000,- 

 Totaal € 300.000,- € 200.000,- 

 Inpassen in de Reserve Infra:  €100.000,- 

 
Jaar Omschrijving Benodigd krediet Budgetten 

2013 B11 Extra parkeerplaatsen (2e tranche) € 25.000,-  

 B12 Snelheidsremmende maatregelen (2e tranche) € 15.000,-  

 Prioriteiten Uitvoeringsprogramma € 60.000,-  

 Totaal € 100.000,- € 0,- 

 Inpassen in de Reserve Infra:  €100.000,- 

 

Overzicht kredieten en budgetten 
 Jaar Benodigd krediet Budgetten 

 2011 € 110.350,- € 110.350,- 

 2012 € 300.000,- € 200.000.- 

 2013 €100.000,- € 0.- 

 Totaal € 510.350,- € 310.350,- 

 Inpassen in de Reserve Infra:  €200.000,- 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor het Uitvoeringsprogramma een krediet van 

€ 510.350,- nodig is. Van dit krediet wordt € 235.000,- gesubsidieerd en € 75.350,- is reeds 

door de Raad beschikbaar gesteld voor VCP 2005 projecten. De sommatie van deze twee 

bedragen resulteert in een beschikbaar budget van € 310.350,-. Om aan de benodigde 

€ 510.350,- te komen dient € 200.000,- aan verplichtingen in de Reserve Infra te worden 
opgenomen.  

Door deze aanpassing wordt vanuit de Reserve Infra € 275.350,- (€ 200.000,-  en 

€ 75.350,-) aan het Uitvoeringsprogramma bijgedragen. 
 

Voor de reconstructie van Kerkbuurt-west, Molendijk en Baanhoek is een bedrag in de 

Reserve Infra gereserveerd van in totaal € 1.200.000,-. Hoewel wij de maatregel noodzakelijk 

vinden is het niet onoverkomelijk indien de uitvoering een of twee jaar naar achteren 
opschuift. De Raad kan er desgewenst voor kiezen om genoemde werkzaamheden uit te stellen 

en de vrijkomende middelen anders te investeren, zodat de mogelijkheid ontstaat invulling te 

geven aan de voorkeuren/prioriteiten uit bijlage 5 van het Uitvoeringsprogramma.   
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• Tijdspad, monitoring en evaluatie 
Het uitvoeringsprogramma heeft in zijn totaliteit geen concreet tijdspad, omdat de complete 

visie als dusdanig niet verwezenlijkt kan worden. Voor de diverse onderdelen van het plan is 

er logischerwijs wel een tijdspad. Op 12 januari 2009 heeft de Raad reeds ingestemd met het 

vijfjaarlijks actualiseren van Verkeersbeleidsplan en er wordt voorgesteld om de monitoring 

en evaluatie hierin mee te nemen. 

Externe communicatie:  
Het Verkeersbeleidsplan en het Fietsbeleidsplan zijn middels een uitgebreid een inspraaktraject tot 

stand gekomen. Dit uitwerkingsprogramma is een vertaling van deze wensen in concrete voorstellen 

met bijbehorende kosten. Aangezien mensen reeds bij de eerdere plannen hun mening hebben kunnen 

geven is niet opnieuw voor een inspraaktraject gekozen. 

 
 

Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht,  

de secretaris,    de burgemeester,  

 

 

 

 

 

 

 

J.H. Koetsenruijter   M.C. Boevée 



Gewijzigd - Concept Raadsbesluit 
 
 

 

De raad van de gemeente Sliedrecht; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2011; 

 

 

 

b e s l u i t : 

 

 

Kennis te nemen van: 

• het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan en de bijbehorende projectenlijst met prioriteiten; 

• dat er in totaal € 235.000,- aan subsidies beschikbaar is voor de volgende projecten: 

o € 200.000,- B10 Fiets filevrij Beneden Merwederoute (100% subsidie) 

o € 35.000,- C1 Fietspad De Horst (35% subsidie) 

• dat in de Reserve Infra een bedrag van € 75.350,- is gereserveerd voor het oplossen van 

knelpunten uit het VCP 2005 en er momenteel € 200.000,- beschikbaar is voor het 

aanbrengen van extra parkeerplaatsen en snelheidsremmende maatregelen bij herstraten.  
 

In te stemmen met: 

• het zo veel mogelijk meenemen van de wensen uit het Uitvoeringsprogramma 

Verkeersbeleidsplan in ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoudswerkzaamheden;  

• het principe dat een goede verkeersontsluiting een integraal onderdeel dient te zijn van ruimtelijke 

plannen en dat deze ook hieruit gefinancierd dienen te worden; 

• de lijst van prioriteiten in bijlage 5 van het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan en de 

achterliggende principe oplossingen;  

• uit de Reserve Infra conform de financiële paragraaf € 510.350,- (inclusief subsidies) 

beschikbaar te stellen, zodat er budget beschikbaar komt voor de volgende projecten uit het 

Uitvoeringsprogramma:  

o € 100.000,- C1 Fietspad De Horst         

o € 200.000,- B10 Fiets filevrij Beneden Merwederoute    

o €   50.000,- B11 Extra parkeerplaatsen      

o €   30.000,- B12 Extra snelheidsremmende maatregelen   

o €   10.350,-  het uitwerken en gereed te maken voor definitieve besluitvorming van: 

• E3 Fietspad Craijensteijn (alleen voor het onderdeel versterken 

fietsroute door de Westwijk, vanwege de (te) hoge kosten voor een 

vrijliggend fietspad langs de Craijensteijn)  (€ 7.500,-)  

• E14 Fietsparkeren      (€ 2.850,-) 

o € 120.000,- beschikbaar te houden voor prioriteiten Uitvoeringsprogramma 
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht 

op 29 maart 2011 

 

De griffier,        De voorzitter, 

 

 

 

 

A. Overbeek        M.C. Boevée 


