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Onderwerp: Uitvoeringsprogramma GVVP 

Voorgesteld besluit: 
1. Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma GVVP; 
2. De Raad jaarlijks via de Voorjaarsnota te verzoeken de benodigde financiële middelen beschikbaar 
te stellen voor de maatregelen in de overige jaren van het Uitvoeringsprogramma; 
3. De Raad het Uitvoeringsprogramma GVVP ter kennisgeving aan te bieden voorzien van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
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Openbaar: 
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Nee • 

Reden niet openbaar: 

Onderwerp: 
Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 

Voorgesteld besluit: 
1. Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma GVVP; 
2. De Raad jaarlijks via de Voorjaarsnota te verzoeken de benodigde financiële middelen beschikbaar 
te stellen voor de maatregelen in de overige jaren van het Uitvoeringsprogramma. 
3. De Raad het Uitvoeringsprogramma GVVP ter kennisgeving aan te bieden voorzien van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
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A A ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o p l 0 d ^ m ^ 2 0 I 2 h ^ d e g e m e e ^ ^ d v a n G e n n e p ^ G e m e e n ^ k ^ ^ 
( G V V P ) v a ^ ^ ^ N a d e v ^ ^ m g v a n ^ G V V P h ^ a d v i e ^ ^ 
nauwe samenwerking met de gemeend Gennep het vastge^de beleid uitgew^ 
Uitvoeringsprogramma GWP voor de periode 20i3^m 201^ 

ttet voorliggende Uitvoeringsprogramma GWP dient door het eollege van Burgemeester en 
Wethouders vastgesteld te worden. 

^ ^ t D ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ A D ^ 
Uet verkeers en vervoersbeleid van de gemeente Gennep is vastgelegd in het oplOdeeemher 2012 
vastgestelde GWP.Het GWP en bijlagenrapport zijn bijgevoegd bij dit collegevoorstel. 

^ A O ^ ^ U t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Inhet Uitvoeringsprogramma GWP is het vastgestelde verkeers en vervoersbeleid nader uitgewerkt 
tn verschillende maatregelen en projecten die de komende jaren (2013t/m 2017) moeten worden 
uitgevoerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen provinciale projecten, regionale projecten, grote 
lokale projecten, sterprojecten, tietsprojecten, openbaar vervoerprojecten en overige projecten. 

De verschillende maatregelen en projecten zijn in het Uitvoeringsprogramma GWP uitgezet naar jaar 
van uitvoering en voorzien van globale kostenramingen Inhet bijgevoegde rapport zijn de 
maatregelen en projecten nader toegelicht 

^ ^ U ^ ^ t ^ A ^ A ^ ^ ^ 
De maatregelen en projecten in het Uitvoeringsprogramma GWP vloeien voort uit hetindecember 
2012 vastgestelde GWP.Het GWP ism2012opgesteld in nauwe samenspraak met bewoners, 
ondememers en leden van de raadscommissie Ruimte en economie. 

Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma GWP door het college wordt het collegebesluit en het 
Uitvoeringsprogramma GWP op de website van de gemeente Gennep geplaatst. Via deze website kan 
het collegebesluit en het Uitvoeringsprogramma GWP worden gedownload evenals het gehele GWP 
en het bijbehorende bijlagenrapport. De bij de dorpssessies en klankbordgroep betrokken bewoners, 
ondememers en andere belanghebbenden worden hiervan op de hoogte gebracht De rapporten worden 
tevens ter inzage gelegd op het gemeentekantoor. 

Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma GWP wordt het collegebesluit en het 
Uitvoeringsprogramma GWP ter kennisgeving aangeboden aan de Raad. Dit collegebesluit wordt 
vergezeld van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Bij de uitvoering van de verschillende projecten en maatregelen dient afzonderlijkgecommuniceerd te 
worden met betrokken bewoners, ondememers en overige belanghebbenden. 

A ^ V t ^ ^ U ^ ^ A ^ V t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
n.v.t. 

^ ^ ^ A A ^ ^ t ^ ^ ^ A ^ ^ A ^ 
n.v.t. 

^ ^ t ^ ^ ^ ^ A ^ ^ A ^ 
ttet Uitvoeringsprogramma GWP staat niet open voor bezwaar en beroep ttet 
Uitvoeringsprogramma GWP geelt uitvoering aan hetmdecember2012vastgestelde gemeentelijk 
verkeers-en vervoersbeleid. 
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PERSONELE PARAGRAAF 
De beleidsmedewerker verkeerszaken zal de regie voeren op de uitvoering van de maatregelen en 
projecten uit het Uitvoeringsprogramma GVVP, maar bij de uitvoering worden meerdere medewerkers 
uit verschillende vakdisciplines van de gemeente Gennep betrokken. Ook zullen er adviesbureaus en 
aannemersbedrijven worden ingeschakeld om de projecten uit te voeren. 

Voor het jaar 2013 zijn de benodigde uren van de betrokken medewerkers opgenomen in het 
afdelingsplan 2013. Voor de overige jaren dient dit jaarlijks bij de nog op te stellen afdelingsplannen 
opgenomen te worden. 

FINANCIËLE PARAGRAAF 
QNiet van toepassing 
X Financiële consequenties, namelijk: Q Alleen lopende begrotingsjaar (incidenteel) 

X Ook komende begrotingsjaren (structureel) 

Tekstuele toelichting: 
Conform het totaaloverzicht in paragraaf 3.8. van het Uitvoeringsprogramma GVVP zijn voor de 
uitvoering van het gehele Uitvoeringsprogramma GVVP in de periode 2013 t/m 2017 de volgende 
financiële middelen benodigd: 

jaar Benodigde middelen 
2013 €0,-
2014 € 143.000,-
2015 € 650.000,-
2016 €415.000,-
2017 € 380.000,-
Totaal € 1.588.000,-

Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Gennep, wordt het volledig aanvragen van circa 
€ 1.600.000,- voor de komende jaren (2013 t/m 2017) onverantwoord geacht. Dit zou op dit moment 
een te zware claim zijn op de beperkte financiële middelen. Daamaast is de daadwerkelijke uitvoering 
van projecten veelal aan bepaalde onzekerheden onderhevig. Diverse factoren in de toekomst kunnen 
er toe leiden dat de voorgestelde maatregelen en projecten gaan schuiven in de tijd. 

Daamaast zijn er in de begroting 2013 geen financiële middelen gereserveerd voor het 
Uitvoeringsprogramma GVVP. Voor het jaar 2013 wordt voorgesteld de projecten, maatregelen en 
acties uit te voeren, waarvoor geen extra geld benodigd is. Zoals bijvoorbeeld de aanpak van kruispunt 
Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze, de actualisatie van het Regionale Verkeers- en Milieumodel, het 
uitvoeren van de tracéstudie Rondweg Milsbeek en de lobbyactiviteiten op het gebeid van het 
openbaar vervoer. 

Daamaast wordt voorgesteld de benodigde financiële middelen voor de komende jaren jaarlijks aan te 
vragen via de Voorjaarsnota. Bij deze werkwijze wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma, 
gebaseerd op het Uitvoeringsprogramma GVVP 2013-2017, opgesteld en ingediend voor de 
Voorjaarsnota. Hierbij kan er jaarlijks discussie worden gevoerd welke projecten door moeten gaan of 
uitgesteld moeten worden. Daamaast kan er jaarlijks een zo realistisch mogelijke inschatting worden 
gemaakt of een project uitvoerbaar is qua benodigde financiële middelen en in te zetten ambtelijke 
capaciteit. 

Verder komt een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma GVVP in aanmerking voor de 
provinciale subsidieregeling LiMoP 2012-2015. In maart 2013 zijn de volgende projecten formeel via 
het RMO Noord-Limburg ingediend voor deze subsidieregeling: 
- aanpak kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze (2013); 
- aanpak kruispunt Siebengewaldseweg-Looiseweg (2014); 
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-reabsarie fietspad Brabantweg (2015^ 
-gemeentebjke bijdrage in ReeonstmetieN27iGennep-tteijen (2015^ 

indien de aangevraagde subsidie voiiedig wordt toegekend én de gemeente Gennep de projeeten 
conform de aanvraag beeft uitgevoerd kan de gemeente na de realisatie van de betretende projeeten 
rekenen op eirea€200^0^ aan subsidieopbrengsten. 

Daamaast is er in bet Uitvoeringsprogramma GWP een aantai maatregeien ais pm post opgenomen 
Met betrekking tot de voorgestelde kwaiiteitstoets van bet regionaal en iokaai fietsnetwerk zai een 
plan van aanpak worden opgesteld om de fietsvoorzieningen, die niet aan de gewenste kwaliteiten 
voldoen, te verbeteren Gp voorhand is niet in te schatten welke maatregelen en kosten daaruit zullen 
voortvloeien. 

Daamaast zijner drie fietsprojecten als pmpost opgenomen in het Uitvoeringsprogramma GWP, 
omdat deze projecten vooral toeristisch-recreatiefvan aard zijn en vragen om een flinke investering. 
Bovendien is de daadwerkelijke uitvoering van deze projecten nog erg onzeker.ttet gaat hierbij om 
toeristische-recreatieve fiets projecten,waarvan getracht wordt deze op te pakken binnen de kaders 
van de Strategische Regiovisie ofin euregionaal verband. 

CONSEO^ENTtEPARAGRAAF 
n.v.t. 

A^VtES 
i . Piet vaststellen van het Uitvoeringsprogramma GWP; 
2De Raad jaarlijksviadeVootjaarsnotateverzoekendebenodigdefinancielemiddelen beschikbaar 
te stellen voor de maatregelen in de overige jaren van het Uitvoeringsprogramma. 
3. De Raad het Uitvoeringsprogramma GWP ter kennisgeving aan te bieden voorzien van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief 

OVERIGE 
Bijlagen: 
- het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 
- het Bijlagenrapport van het GVVP 
- het Uitvoeringsprogramma GVVP 
- de raadsinformatiebrief. 
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