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Onderwerp: Uitvoeringsprogramma 2012-2013 van het GMP 

  

  

Voorstel: Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma GMP 2012-2013 en de 

investeringskosten 2012 ad € 1.144.830,- dekken uit subsidies van de 

Regio Twente (€ 239.830,-), raamkrediet GMP 2012-2013 (€ 600.000,-) en 

overschot raamkredieten GMP 2007-2011 (€ 305.000,-)     
  

1 SAMENVATTING 

Bij de vaststelling van het Gemeentelijke Mobiliteitsplan is afgesproken dat er jaarlijks een 

Uitvoeringsprogramma (UVP) voor het daaropvolgende jaar wordt opgesteld dat door de raad 

wordt vastgesteld. In het UVP 2012-2013 wordt voorgesteld om de volgende projecten uit te 

voeren: 

-  kruispunt Langestraat-Europalaan (Delden) 

-  kruispunt Bernhardstraat-De Berken-Europalaan (Delden) 

- _ inrichten 30km-zone De Whee, deel zuidwest (Goor) 

-  kruispunt Kerkstraat-Scherpenzeelseweg (Goor) 

-  kruispunt Kerkstraat-Kerkplein (Goor) 

- _ Waterstraat-Molenstraat (Delden) 

- _ wegvak (winkelgedeelte) Grotestraat; autovrij maken (Goor) 

- De Reigerstraat (Delden) 

-  aanpassen schoolomgevingen 

bewegwijzering hoofdroutes aanpassen 

Voor het GMP is 2012 het laatste jaar waarvoor nog geld is opgenomen in de begroting. Bij het 

opstellen van een geactualiseerd GMP (in 2013) is het vanzelfsprekend van groot belang dat 

er ook een budget aan wordt gekoppeld om maatregelen te kunnen realiseren. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan is in december 2007 vastgesteld, tezamen met het 

Uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2008. Daarbij is afgesproken dat er jaarlijks een UVP voor 

het daaropvolgende jaar wordt opgesteld dat door de raad wordt vastgesteld. 

In de bijgevoegde tabel wordt eerst een terugblik gegeven op de maatregelen uit voorafgaande 

jaren. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de inrichting van het gehele buitengebied van de 

gemeente als 60 km-zone inmiddels is voltooid (m.u.v. de Langestraat in Delden). 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Het Uitvoeringsprogramma heeft op zichzelf heeft geen direct juridisch kader. Bij 30km-zones 

is het voor de handhaafbaarheid ook noodzakelijk dat, naast het nemen van een verkeers- 

besluit, de wegen ook als zodanig worden ingericht. 



4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Doelstelling van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan is het optimaliseren van de leefbaarheid, 

verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hof van Twente. De maatregelen die in dit kader 

worden voorgesteld in de Uitvoeringsprogramma's die hieraan een bijdrage te leveren. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

In het UVP 2012-2013 wordt voorgesteld om de volgende projecten uit te voeren: 

-  kruispunt Langestraat-Europalaan (Delden) 

-  kruispunt Bernhardstraat-De Berken-Europalaan (Delden) 

- _ inrichten 30km-zone De Whee, deel zuidwest (Goor) 

-  kruispunt Kerkstraat-Scherpenzeelseweg (Goor) 

-  kruispunt Kerkstraat-Kerkplein (Goor) 

- _ Waterstraat-Molenstraat (Delden) 

-  wegvak (winkelgedeelte) Grotestraat; autovrij maken (Goor) 

- De Reigerstraat (Delden) 

-  aanpassen schoolomgevingen 

-  bewegwijzering hoofdroutes aanpassen 

De afweging welke maatregelen in het UVP 2012-2013 zijn opgenomen en welke in de jaren 

2014 en 2015 is gebaseerd op hun prioritering t.a.v. hun bijdrage aan de doelstelling van het 

GMP (optimaliseren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid), werkzaam- 

heden van andere overheden waaraan wij een financiële bijdrage hebben toegezegd (kruis- 

punten Europalaan-Langestraat en Europalaan-Bernhardstraat in Delden) en een logische 

combinatie van maatregelen op een streng (Kerkstraat te Goor); dat alles in relatie tot het 

beschikbare budget. 

4.C Wat mag het kosten? 

Voor het UVP 2012-2013 betreft het een investeringsbedrag van € 1.144.830,-. Bij de Regio 

Twente zijn een aantal subsidies aangevraagd in het kader van instellen 30 km/h zones en 

maatregelen om de schoolomgeving veiliger in te richten. De Regio heeft € 267.781,- aan 

subsidiegelden beschikbaar gesteld. Het totaal subsidiebedrag van € 239.830,- voor de 

maatregelen in het UVP 2012-2013 past hierbinnen. Voor het restant is geen aanvullende 

dekking beschikbaar. 

In de meerjarenbegroting is voor het UVP 2012 van het GMP een raamkrediet beschikbaar 

gesteld van € 600.000,- (FLC 7.210.2054). Tevens zijn restantbudgetten van voorgaande jaren 

erbij betrokken. 

Totaal investeringsbedrag: € 1.144.830,- 

Dekking: € 239.830,- subsidie Regio Twente 

€ 600.000,- GMP 2012-2013 

€ 305.000,- GMP-budgetten voorgaande jaren (2007 en 2009) 

Indien de verwachte subsidies niet worden toegekend zullen wij u middels een afzonderlijke 

adviesnota informeren over de gevolgen voor het Uitvoeringsprogramma GMP 2012-2013. 

Voor het GMP is 2012 het laatste jaar waarvoor nog geld is opgenomen in de begroting. Bij het 

opstellen van een geactualiseerd GMP (in 2013) is het vanzelfsprekend van groot belang dat 

er ook een budget aan wordt gekoppeld om maatregelen te kunnen realiseren. De doorkijk in 

het UVP 2012-2013 voor de jaren 2014 en 2015 lijkt een jaarlijks budget van € 600.000,- te 

rechtvaardigen. 



  

4.D Wat is het alternatief? 

De keuze voor de voor 2012-2013 uit te voeren maatregelen is gebaseerd op de prioritering 

die heeft plaatsgevonden in het GMP (Maatregelenplan). Daarnaast is sterk meegewogen de 

subsidiemogelijkheden die er nu nog zijn van de Regio Twente voor het inrichten van 30km- 

zones. Op basis daarvan zijn de genoemde projecten opgenomen in het UVP 2012-2013. 

Alternatieve keuzes zijn mogelijk, maar hebben invloed op de GMP-prioritering en/of 

subsidiegelden. 

4.E Wat is het risico? 

Het besluit tot vaststellen van het Uitvoeringsprogramma GMP 2012-2013 brengt nog geen 

risico's met zich mee. Bij het daadwerkelijk (willen) realiseren van concrete maatregelen is een 

risico dat een aantal bewoners zegt schade te ondervinden. Dat kan leiden tot juridisch 

procedures, vertraging en schadeclaims. Dit risico kan worden verkleind door het nut en de 

noodzaak van de maatregel goed uit te leggen en bereid te zijn zoveel mogelijk de mogelijk 

nadelige gevolgen voor betreffende burgers te voorkomen/verminderen. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Na vaststelling van het UVP 2012-2013 zal de planvorming van de maatregelen worden 

opgestart en de uitvoering van de meeste projecten zal naar verwachting in 2013 starten. 

De planvorming de traverse N740, waarvan de kruispunten Langestraat-Europalaan en 

Bernhardstraat-De Berken-Europalaan deel uitmaken, is reeds door de Provincie Overijssel 

afgerond. Uitvoering dit project zal naar verwachting 2013 starten. 

5 COMMUNICATIE 

De burgers zijn middels een persbericht geïnformeerd over het collegebesluit t.a.v. het UVP 

2012-2013. Datzelfde zal gebeuren na vaststelling door de raad. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 
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