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Registratienummer: 1159172 
Bijlage(n) 1 
Onderwerp Uitvoeringsprogramma GVVP Beemster 2014 - 2018 
 

Middenbeemster, 25 november 2014  
 
Aan de raad 
 

Inleiding en probleemstelling 

Op 27 mei 2014 heeft de gemeenteraad van Beemster het gemeentelijk verkeer-en vervoersplan 
(GVVP) vastgesteld. Na de vaststelling van het GVVP heeft de ambtelijke organisatie in nauwe 
samenwerking met het adviesbureau Grontmij het vastgestelde beleid uitgewerkt in een 
Uitvoeringsprogramma GVVP voor de bestuursperiode 2014 - 2018. 
 
Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma GVVP is een bevoegdheid van het college van 
Burgemeester en Wethouders. De kaders voor het GVVP zijn door een kaderstellende werkgroep die 
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de raad opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma is een 
verlengstuk hiervan en wordt daarom ter bespreking aan de raad aangeboden.  
 

Oplossingsrichting 

In het uitvoeringsprogramma GVVP is het vastgestelde verkeer-en vervoersbeleid nader uitgewerkt in 
verschillende maatregelen en projecten die de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Deze  
maatregelen en projecten zijn in het Uitvoeringsprogramma GVVP uitgezet naar jaar en voorzien van 
globale kostenramingen. In het bijgevoegde rapport zijn de maatregelen en projecten nader toegelicht. 
De daadwerkelijke uitvoering van projecten is nog aan onzekerheden onderhevig qua toepasbaarheid 
en planning. Om deze onzekerheden zoveel mogelijk uit te sluiten worden hieraan voorafgaand 
haalbaarheidsstudies en onderzoeken uitgevoerd. 
 

Meetbare doelstelling 

Hoofddoel van het GVVP is het realiseren van doelmatige, duurzaam veilige en samenhangende 
verkeer-en vervoersvoorzieningen in Beemster. Middels het uitvoeringsprogramma GVVP waarbij de 
verschillende projecten en maatregelen, over de verschillende jaren worden opgepakt, zullen we dit 
hoofddoel proberen te bereiken. Hierbij o.a. rekening houdend met de ervaren problematiek, status, 
verleende subsidiegelden, afhankelijkheden van andere projecten en de beschikbare ambtelijke 
capaciteit. 
 

Financiële consequenties 

In de begroting 2015-2018 zijn nog geen financiële middelen specifiek opgenomen voor het 
uitvoeringsprogramma GVVP. De wijze van uitvoering is voor een aantal projecten volgtijdelijk 
afhankelijk van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudies en onderzoeken die zullen worden 
verricht.  
De totale set maatregelen voor 2015 bestaat uit: 

 haalbaarheidsstudie busstation  € 25.000 

 onderzoek parkeren toeristische voorzieningen  € 10.000  

 realisatie inrijverbod Oostdijk  €   5.000 

 aanschaf snelheidsdisplays  € 22.000 

 realisatie toegankelijkheid bushaltes ` € 20.000 
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Voor de fysieke aanpassing van de bushaltes is een lopend investeringskrediet beschikbaar.  
Dekking voor de overige hierboven vermeldde maatregelen uit 2015 kan volledig worden verkregen uit 
lumpsum subsidies en hulpimpulsen vanuit de Stadsregio Amsterdam. Voorgesteld wordt om deze 
maatregelen budgettair neutraal in de begroting op te nemen. 
 
Daarnaast wordt voorgesteld om een exploitatiebudget van € 20.000 op te nemen voor doorlopende 
maatregelen op het gebied van algemene verkeersveiligheid en verkeersveiligheid schoolomgevingen. 
Voor 2015 kan dit budget eenmalig worden gedekt uit de vrijvallende subsidies van al lopende 
projecten. 
 
De financiële voorstellen voor de  structurele (€ 20.000,- zoals hierboven beschreven) en incidentele 
maatregelen uit het uitvoeringsprogramma GVVP Beemster voor 2016 en verder zullen worden 
betrokken bij de behandeling van de kadernota 2016-2019. Jaarlijks zal, in geval van wijzigingen, het 
overzicht van projecten en maatregelen met het bijbehorende dekkingsvoorstel bij de 
begrotingsbehandeling worden geactualiseerd.  
 

Overige consequenties 

n.v.t. 
 

Monitoring evaluatie 

Door het jaarlijks opvoeren van het overzicht met projecten en maatregelen met financiële 
consequenties middels de planning-en control instrumenten ontstaat er periodiek een 
evaluatiemoment.  
 

Voorgesteld besluit 

De raad wordt voorgesteld: 
kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma GVVP Beemster 2014 – 2018, deze te bespreken en 
akkoord mee te gaan dat de financiële voorstellen voor maatregelen in 2016 en verder worden 
betrokken bij de kadernota 2016-2019. 
 

Communicatie/Participatie 

Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma GVVP door het college en bespreking in de raad wordt 
het collegebesluit en het Uitvoeringsprogramma GVVP op de website van de gemeente Beemster 
geplaatst. Via deze website kan het collegebesluit en het Uitvoeringsprogramma GVVP worden 
gedownload evenals het gehele GVVP. De bij de klankbordgroep betrokken bewoners, ondernemers 
en andere belanghebbenden worden hiervan op de hoogte gebracht.  
 
Bij de uitvoering van de verschillende projecten en maatregelen dient afzonderlijk gecommuniceerd te 
worden met betrokken bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden. 
 
  


