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Beslispunten
1. Een uitvoeringskrediet van € 1.300.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering
van de verkeersmaatregelen ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Verkeer
Steenenkamer Fase 2.
2. Het krediet voor een bedrag van € 1.171.000,00 te dekken uit de Meerjarenbegroting
2019-2022 en het tekort van € 130.000,00 te dekken uit de Reserve Grondexploitatie.
Beoogd effect
De verkeersveiligheid verbeteren op de Waterweg-Noord, Kiefveldersteeg en
Vanenburgerallee (als onderdeel van de route tussen A28 / Nulde en Ermelo) en op de Tsplitsing van de Waterweg-Zuid met de Arlersteeg en op deze wegvakken tevens het
doorgaande (vracht)verkeer ontmoedigen.
Inleiding
Medio 2016 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de voorgestelde oplossingsrichtingen
in het Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenenkamer. In de raadsbrief (nr. 1007031), die
op 16 oktober 2018 aan u is verstuurd, lichten wij onze keuze voor de verkeersmaatregelen voor fase 2 nader bij u toe. In dit raadsvoorstel vragen wij u om een uitvoeringskrediet voor het realiseren van deze maatregelen.
Argumenten
1.1 Met dit bedrag kan de uitvoering van de maatregelen worden gerealiseerd
De maatregelen die wij in de raadsbrief (incl. bijlage) aan u hebben toegelicht vragen om
een uitvoeringskrediet van € 1.300.000,00. Het betreft de reconstructie van de WaterwegNoord en Kiefveldersteeg, het nemen van verkeersmaatregelen op de Vanenburgerallee
en het opnieuw inrichten van de T-splitsing Waterweg-Zuid met de Arlersteeg.
2.1 Het krediet kan niet volledig worden gedekt vanuit de Meerjarenbegroting 2019-2022
De investering voor fase 2 Steenenkamer is voor een bedrag van € 1.171.000,00 als
nieuw beleid in het coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen en ook verwerkt in de

(concept) Meerjarenbegroting 2019-2022. Er is dus dekking aanwezig voor een bedrag
van € 1.171.000,00. De kosten van de maatregelen, die in dit voorstel aan u worden
voorgelegd, bedragen echter € 1.300.000,00. Het verschil kan worden verklaard door de
extra maatregelen die ook op de Vanenburgerallee worden getroffen en de aanpak van
de T-splitsing van de Waterweg-Zuid met de Arlersteeg. Voor het benodigde aanvullende
krediet van € 130.000,00 is nog geen dekking aanwezig in de begroting.
Kanttekeningen
1.1 Zonder het uitvoeringskrediet kan fase 2 niet worden uitgevoerd
Indien het uitvoeringskrediet door u niet beschikbaar wordt gesteld, kunnen de
maatregelen voor fase 2 niet worden gerealiseerd.
Uitvoering
Indien wordt ingestemd met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet, dan
worden de volgende stappen genomen:
-

uitwerken van bestek en tekeningen en aanbesteden van het werk;

-

afstemmen met de gemeente Ermelo over de planning van de uitvoering (om te
voorkomen dat er tegelijkertijd werkzaamheden worden verricht in het westelijk
buitengebied van Ermelo en dat het gebied daarmee "op slot" wordt gezet);

-

realiseren van de aanleg (volgens planning vanaf 2020, na afronding fase 1b).

Indien de uitvoering van fase 1b ernstig wordt vertraagd door procedures rond
grondaankopen en bestemmingsplannen, wordt fase 2 éérder uitgevoerd dan fase 1b.
Financiële gevolgen (kosten en dekking)
Voor de investering t.b.v. fase 2 Steenenkamer is een bedrag van € 1.171.000,00 als
nieuw beleid in het coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen en ook verwerkt in de
(concept) Meerjarenbegroting 2019-2022. De middelen zijn aanwezig binnen het
"Programma Leefomgeving IBOR Wegen, straten en pleinen". Daarmee is er dekking
voor een bedrag van € 1.171.000,00. De kosten van de maatregelen, die in dit voorstel
aan u worden voorgelegd, bedragen echter € 1.300.000,00. Het verschil kan worden
verklaard door de extra maatregelen die ook op de Vanenburgerallee worden getroffen
en de aanpak van de T-splitsing van de Waterweg-Zuid met de Arlersteeg. Voor het
benodigde aanvullende krediet van € 130.000,00 is nog geen dekking aanwezig in de
begroting. Wij stellen u voor om dit bedrag te dekken vanuit de Reserve Grondexploitatie.
N.B. Voor de volledigheid een overzicht van de (benodigde) uitvoeringskredieten die de
afgelopen jaren voor de verschillende fasen zijn aangevraagd:
Fase 1a

€ 1.192.500,00

t.b.v. 900 meter wegvak incl. fietspad

Fase 1b

€ 2.970.000,00

t.b.v. 1.700 meter wegvak incl. fietspad

Fase 2

€ 1.300.000,00

t.b.v. diverse wegvakken en locaties

TOTAAL

€ 5.462.500,00
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