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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
120004 

Raadsvoorstel: 
121091 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
 
Onderwerp 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan 
 
Geadviseerde beslissing: 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan 2012-2020 vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
De hoofdkeuzes in het verkeersbeleid voor de komende periode zijn in het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoerplan vastgelegd. Deze hoofdkeuzes zijn uitgewerkt in een maatregelenplan. Het GVVP is de 
leidraad voor het maken van dagelijkse keuzes op gebied van verkeer en vervoer en communicatie 
hierover. 
Het GVVP bestaat uit drie onderdelen: 
- Ruimte voor duurzame mobiliteit; een beleidsplan waarin is aangegeven hoe de gemeente omgaat 
met de verschillende vraagstukken op gebied van verkeer en vervoer. Dit plan is het centrale 
uitgangspunt voor alle maatregelen en activiteiten in de gemeente. 
- Handboek Verkeersmaatregelen; bevat de praktische invulling van verkeerszaken, onder andere de 
eisen die gesteld worden aan de inrichting van wegen en fietspaden en regels voor de uitgifte van 
vergunningen. 
- Achtergronddocument; bevat de inhoudelijke gegevens op basis waarvan het beleidsplan is 
opgesteld. 
 
Proces: 
Het GVVP is opgesteld door het verkeersadviesbureau VIA te Vught. In de raadscarrousel van 3 
oktober 2011 (beeldvormend) is door de heer H. de Jong een presentatie gegeven over het GVVP. Op 
7 november heeft er een oordeelsvormende carrousel plaatsgevonden waarbij de leden zich een 
oordeel hebben gevormd ten aanzien van de speerpunten: Verkeerscirculatie, Fietsverkeer en 
Parkeren.  
De in de genoemde carrouselbijeenkomsten besproken scenario's zijn uitgewerkt in het GVVP. De 
wens vanuit de raad om de huidige ontsluitingswegen (50 km-wegen) in stand te houden is in het 
GVVP verwerkt.  
 
Proces: 
De in de genoemde carousselbijeenkomsten besproken scenario's zijn uitgewerkt in het GVVP. De 
wens van de gemeenteraad om de huidige ontsluitingswegen (50 km wegen) in stand te houden is in 
het GVVP verwerkt. Het bijgaande GVVP wordt hierbij ter besluitvorming aangeboden aan de 
gemeenteraad.  
 
Doel: 
Deze nota beoogt de visie van de raad op het verkeer en vervoer in de gemeente Albrandswaard tot 
2020 vast te leggen. Met gebruik van het Maatregelenboek kan deze visie worden omgezet in 
daadwerkelijke  verkeersmaatregelen. 
 
Betrokken belangen: 
Belangrijke aandachtspunten in het GVVP zijn: 
- categoriseringsplan, onderverdeling in verblijfsgebieden (erven 30 en 60 km/u zones) en 
gebiedsontsluitingswegen (50 en 80 km/u wegen), 
- parkeren, minimaal 1 parkeerplaats per wonng op eigen terrein bij nieuw(bouw) plannen en parkeren 
voor bezoekers en 2e, 3e en meer auto's op afstand. 
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- gewijzigde richtlijnen voor verlenen van een gehandicapten parkeerplaats op kenteken en in 
rekening brengen van de aanlegkosten bij de aanvrager (geschatte gemiddelde kosten ca. 250 euro). 
- huidige 50 km wegen in stand houden en inrichten als sub-optimale gebiedsontsluitingsweg 
overeenkomstig de reeds ingerichte wegen zoals Waalstraat, Stationsstraat, Schroeder vd Kolklaan 
(zuidelijk deel), Oranje Nassaulaan. 
- motie gemeenteraad Albrandswaard uit 2011 uitvoeren. Voorkomen enkelvoudige fietsongevallen. 
- aanpassen voorrangsituatie op rotondes binnen de bebouwde kom aan landelijke richtlijnen. (Brom-
)fietsers in de voorrang.   
 
De gemeente Albrandswaard heeft behoefte aan een integraal uitgewerkt verkeersbeleid. Door het 
ontbreken hiervan worden knelpunten op verkeersgebied vaak ad-hoc aangepakt. Het is daarom 
gewenst om tot een integrale aanpak te komen van het verkeersbeleid. Door vaststelling door de raad 
van het nu voorliggende beleidsplan wordt hieraan voldaan. 
 
Communicatie: 
Burgers en bedrijven hebben de mogelijkheid gehad om hun visie op het plan te geven door middel 
van een via internet uitgezette enquete. 
Het raadsbesluit en de aankondiging voor ter inzage legging van het GVVP worden na het besluit 
gepubliceerd via de gemeentepagina in De Schakel en op de gemeentelijke website. Na vaststelling 
door de raad hebben burgers en bedrijven de mogelijkheid te reageren tijdens de periode van ter 
inzage leggging. 
 
Kosten: 
In het GVVP (Ruimte voor duurzame mobiliteit) zijn de te nemen verkeersmaatregelen opgenomen. 
Ten aanzien van de diverse maatregelen zijn de globale kosten in beeld gebracht. Na vaststelling van 
het GVVP door de gemeenteraad zal het maatregelpakket worden verwerkt in de meerjarenbegroting. 
De maatregelen zullen zoveel als mogelijk worden gecombineerd met en geintegreerd in grootschalige 
onderhoudswerkzaamheden. Voor de maatregelen/projecten die niet gecombineerd kunnen worden 
met onderhoudswerkzaamheden zal er separaat een krediet worden aangevraagd. 
 
Evaluatie en controle: 
Maatregelen worden doorlopend gemonitord en en getoetst aan de landelijke CROW richtlijnen. Ook 
de ongevallen monitor speelt hierbij een rol. Zo nodig worden voorgestelde maatregelen hierop 
aangepast.  
 
Bijlagen: 

  120194: concept raadsbesluit  
  120222: GVVP, Ruimte voor Duurzame Mobiliteit  
  120223: GVVP, Handboek Verkeersmaatregelen  
  120224: GVVP, Achtergronddocument  
 

 
Poortugaal, 30 oktober 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,  De loco-burgemeester, 

 

 

      
Hans Cats   Drs. Bert G. Euser, mba 
 


