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Voorstel:
Vaststellen nieuwe Uitvoeringsnota 2013 – 2015 en vaststellen reactienota actualisatie GVVP 2012.

Inleiding:
De gemeente Dalfsen heeft in 2004 een integraal beleidsplan opgesteld op het gebied van verkeer en
vervoer, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Nu is de uitvoeringsnota voor de
periode 2013 t/m 2015 opgesteld en staat in bijlage 1.
In bijlage 2 zit de reactienota, waarin de binnengekomen suggesties en opmerkingen zijn samengevat.
Daarnaast is de gemeentelijke reactie verwoord en is beschreven welke wijzigingen worden
doorgevoerd in het definitieve plan.
Argumenten:
1. De uitvoeringsnota geeft uitvoering aan het integraal beleidsplan verkeer en vervoer
Het integraal beleidsplan verkeer en vervoer is in 2004 vastgesteld met als doel de verkeersveiligheid
in de gemeente Dalfsen te verhogen. Om dit doel te bereiken is een lijst gemaakt met concrete
projecten. Om te bepalen welke projecten eerst moeten worden uitgevoerd is inzicht nodig in het
effect van een project, de kosten en eventuele koppelingsmogelijkheden met het
onderhoudsprogramma. Het is evident dat projecten die een groot positief effect hebben op de
veiligheid, bereikbaarheid of op andere aspecten en relatief weinig kosten met zich mee brengen als
eerste worden uitgevoerd. De Uitvoeringsnota 2013 - 2015 geeft hier invulling aan.
2. Doorschuiven 2 projecten
Het vorige Uitvoeringprogramma met als planjaren 2009 – 2012 is bijna compleet uitgevoerd. In totaal
zijn 14 projecten en een tiental onderzoeken uitgevoerd. In het Uitvoeringsprogramma zijn alle
uitgevoerde projecten en onderzoeken weergegeven. De enige projecten die nog niet zijn uitgevoerd
zijn de aansluitingen Lemelerveld N348 en verharden fietsvoorziening Sterrebosweg en
Vennebergweg. Omdat deze projecten nog niet zijn uitgevoerd, zijn de projecten nogmaals op de
nieuwe Uitvoeringsprogramma gezet.
Risico’s:
De projecten die op de Uitvoeringsnota staan, zijn binnen het investeringsplan uit te voeren. Indien
gekozen wordt om projecten aan de Uitvoeringsnota toe te voegen, heeft dit financiële gevolgen.
Alternatieven:
In 2004 is het GVVP vastgesteld met daarbij de prioritering van de projecten. Op basis van de
prioritering en het beschikbare budget zijn de projecten op het Uitvoeringsprogramma gezet. Er zijn
geen alternatieven uitgewerkt.
Financiële dekking:
Past binnen het investeringsplan. Voor de langetermijnprojectenlijst (wensenlijst) was tot en met 2010
jaarlijks € 400.000,- beschikbaar, daarna is dit bedrag verlaagd tot € 100.000,- per jaar. De projecten
die op de Uitvoeringsnota staan, zijn binnen dit budget uit te voeren. De kosten voor de
Rechterensedijk zijn afhankelijk van de besluitvorming. Voor dit project is binnen het budget een
stelpost opgenomen.
Communicatie:
Voordat de nieuwe Uitvoeringsnota is opgesteld, is de mogelijkheid geboden een reactie te geven op
de prioritering van de projecten. De klankbordgroepleden zoals de Plaatselijk Belangen,
Ondernemersverenigingen, Fietsersbond, VVN en overige instanties zoals de buurtgemeenten en
vervoersbedrijven hebben het reactieformulier opgestuurd gekregen met daarbij het verzoek te
reageren. Daarnaast konden overige belanghebbenden ook een reactie geven. In Kernpunten is een
publicatie geplaatst met daarin een verwijzing naar het reactieformulier. Dit reactieformulier was af te
halen op het gemeentehuis en te downloaden via de site van de gemeente. In Kernpunten wordt
gepubliceerd dat de Uitvoeringsnota is vastgesteld.
Vervolg:
Na vaststelling krijgen alle partijen die een reactie hebben gegeven op de prioritering van de projecten
een reactie. Vanaf 2013 wordt uitvoering gegeven aan de projecten die staan in de Uitvoeringsnota
2013-2015.

Bijlagen:
1. Uitvoeringsnota GVVP 2013 – 2015, inclusief bijlage met daarin de beoordeling van de
projecten
2. Reactienota actualisatie GVVP 2012
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2012, nummer 100;
overwegende dat de raad in 2004 het GVVP inclusief de projectprioritering heeft vastgesteld
gezien het nieuwe Uitvoeringsnota 2013 – 2015 en de reactienota actualisatie GVVP 2012

besluit:
1. De nieuwe Uitvoeringsnota 2013 – 2015 vast te stellen
2. De reactienota actualisatie GVVP 2012 vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 november
2012.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
N.A. IJnema Msc

