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Onderwerp:
Verkeer en vervoer - Verkeer Steenenkamer fase 2

Samenvatting voorstel;
Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 56.000,00 excl. btw voor een studie
van de route van en naar Ermelo, Waterweg Noord, Kiefveldersteeg en de
Vanenburgerallee en dit te dekken uit de reserve Grondexploitatie.

Aan de raad.
Inleiding
In de raadsvergadering van 30 juni 2016 hebben wij met u afgesproken om voor de
zomer van 2017 een voorbereidingskrediet aan te vragen voor fase 2 van het Integraal
Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenenkamer. In deze fase moeten de plannen voor de
verkeersmaatregelen op de route van en naar Ermelo (de wegen Waterweg Noord en
Kiefveldersteeg) nader worden uitgewerkt.
Wat willen we bereiken
Een studie van de route van en naar Ermelo (via de wegen Waterweg Noord,
Kiefveldersteeg en Vanenburgerallee) moet invulling geven aan het beoogde (en
vastgestelde) tweesporenbeleid: het verkeersveiliger maken van de wegen en
kruispunten en tevens het doorgaande (sluip)verkeer ontmoedigen met inachtneming van
de belangen van het bestemmingsverkeer.
Wat gaan we er voor doen
De plannen voor de verkeersmaatregelen op de route van en naar Ermelo via de wegen
Waterweg Noord, Kiefveldersteeg en de Vanenburgerallee zullen samen met de
afvaardiging van de bewoners nader worden uitgewerkt. Op basis van de uitkomsten
presenteren wij u vóór de zomer van 2018 de uitgewerkte plannen incl. een
kostencalculatie met daarbij de vraag om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.
Wat mag het kosten
De kosten van de studie en enkele onderzoeken worden geraamd op € 56.000,00 excl.
btw.
Financiële toelichting
De kosten worden gedekt uit de reserve Grondexploitatie.

Wanneer wordt het uitgevoerd en is het gereed
Naar verwachting zullen wij in het najaar van 2017 de gesprekken aangaan met een
afvaardiging van de bewoners en zullen de plannen worden uitgewerkt. Voor de zomer
van 2018 worden de resultaten aan uw raad gepresenteerd.
Risicoparagraaf
n.v.t.
Commissiebehandeiing
De commissievergadering is terug te luisteren op http://putten.raadsinformatie.nl/.
Voorstel
Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 56.000,00 excl. btw voor een studie
van de route van en naar Ermelo, Waterweg Noord, Kiefveldersteeg en de Vanenburgerallee en dit te dekken uit de reserve Grondexploitatie.
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