Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6.1
Doetinchem, 19 juni 2019

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019
Te besluiten om:
1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019 vast te stellen.
2. Hiervoor een krediet toe te kennen van € 1.762.000 (43ste wijziging gemeentebegroting
2019).
3. Aanvullend op het al beschikbare krediet voor de Europaweg van € 5.000.000,- een
aanvullend krediet van € 1.781.000,- beschikbaar te stellen (43ste wijziging
gemeentebegroting 2019).
Context
Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Mobiliteit komt voort uit de Mobiliteitsvisie die in 2016
door uw raad is vastgesteld. In de begroting zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van
mobiliteitsprojecten voor de periode 2019 t/m 2022. Het uitvoeringsprogramma geeft de
activiteiten weer die in 2019 worden verricht en kijkt terug op de projecten die in 2018 zijn
uitgevoerd. De geldigheidsduur van het uitvoeringsprogramma is één jaar. Aan het eind van
2019 wordt opnieuw een uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie opgesteld voor de duur van
één jaar. Ook wordt dan het jaar 2019 geëvalueerd.
Beoogd effect
Door deze manier van werken ontstaat een optimale koppeling met de begroting en kan goed
rekening worden gehouden met de beschikbare financiële middelen per jaar. Deze manier van
werken schept dus flexibiliteit. Bovendien stelt het ons college en uw raad in staat om de
ontwikkelingen kritisch te volgen.
Argumenten
1.1. Op het uitvoeringsprogramma 2019 staan projecten die passen binnen de Mobiliteitsvisie
2016-2026 en het coalitieakkoord.
De Mobiliteitsvisie heeft een ander karakter dan een traditioneel Verkeers- en Vervoersplan.
In de mobiliteitsvisie staan dan ook geen concrete knelpunten en maatregelen genoemd. In de
visie ligt het accent onder meer op:
- de effecten die we willen bereiken (sociale en economische bereikbaarheid en
verkeersveiligheid);
- de relatie met andere thema’s zoals economie en duurzaamheid;
- de mogelijkheden die er zijn van het beter en efficiënter benutten van de bestaande
infrastructuur.
De projecten in het uitvoeringsprogramma 2019 passen binnen deze visiepunten.
1.2 Voor het uitvoeren van deze projecten moet in 2019 door uw raad krediet beschikbaar
worden gesteld.
Uw raad is bevoegd om het krediet beschikbaar te stellen waarmee de genoemde projecten in
het uitvoeringsprogramma uitgevoerd kunnen worden.
3.1 De benodigde middelen voor de verdubbeling Europaweg vallen hoger uit oorspronkelijk
geraamd.
Bij de besluitvorming over het uitvoeringsprogramma 2018 hebt u kennisgenomen van de
gewijzigde financiering van de verdubbeling van de Europaweg. Inmiddels is weer meer
duidelijkheid over de daadwerkelijke kosten van het project. De kosten zijn hoger geworden
omdat behalve de verdubbeling, nu ook de op- en afritten van de snelweg mee zijn genomen in
het ontwerp.
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Bovendien is in de oorspronkelijke raming uitgegaan het vervangen van de deklaag van de
Europaweg; in dit scenario is uitgegaan van een volledige vervanging van de asfaltlaag.
Omdat de ontwikkeling van woongebied Wijnbergen erg voorspoedig verloopt, komen echter
ook meer middelen beschikbaar in het fonds Bovenwijks dan oorspronkelijk voorzien. Deze
afdrachten zijn contractueel gekoppeld aan de maatregelen aan de Europaweg. Daarnaast is er
meer duidelijkheid over de bijdrage van provincie vanuit de MIAM (Meerjaren Investerings
Agenda Mobiliteit) en is een bijdrage van Rijkswaterstaat te verwachten. Dit betekent dat er
voldoende dekking is voor de hogere te verwachten kosten, mits uw raad deze beschikbaar stelt.
Kanttekeningen
1.1 In 2018 zijn veel projecten uit het uitvoeringsprogramma 2018-2019 voorbereid en minder
daadwerkelijk uitgevoerd; dit geldt ook voor enkele onderzoeken die gepland waren.
In het uitvoeringsprogramma 2017-2018 stond een groot aantal infrastructurele projecten
genoemd. Veel van deze projecten vergden meer onderzoek, voorbereiding en overleg met
bewoners en andere belanghebbenden. Gevolg is dat er in 2018 niet alle projecten zijn
uitgevoerd. In 2019 wordt een groot aantal projecten uitgevoerd zoals Duval Slothouwerstraat,
Rozengaardseweg-Raadhuisstraat en Terborgseweg (Rode Loper).
Onderzoeken die nog moeten worden uitgevoerd zijn onder andere het actualiseren van het
wegcategoriseringsplan, onderzoek naar de E-bikebestendigheid van fietspaden en het opstellen
van een beleidsplan Wegen, onderzoek naar de Regio-express (voorheen spoorverdubbeling).
Deze onderzoeken worden in 2019 opgestart.
Financiën
Om het programma 2019 te kunnen uitvoeren, is een krediet nodig van € 1.762.000,-.
De dekking van de kapitaallasten is binnen de gemeentebegroting geregeld.
programma 2019
kosten
Reconstructie Bilderdijkstraat
Reconstructie J.F. Kennedylaan

793.000
859.000

(tussen Hofstraat en Bilderdijkstraat)

Kerkstraat Gaanderen

50.000

(fietsstroken tussen Hekweg en Steverinkstraat)

Onderzoek dubbel spoor
Varsseveldseweg thv Plakweg
Servicebus/verkeersveiligheid
Verkeerseducatie en ontwikkeling
financiering
subsidie provincie
bijdrage Buha
Mobiliteitsgelden

25.000
5.000
20.000
10.000
1.762.000
142.000
505.000
1.115.000
1.762.000
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Europaweg
kosten
beschikbaar krediet
aanvullend benodigd krediet

6.781.000
5.000.000
1.781.000

financiering

Bijdrage Provincie/RWS
Bijdrage Buha
Mobiliteitsgelden
Afdrachten bovenwijkse voorz

3.678.000
685.000
630.000
1.788.000
6.781.000

Vereveningskrediet mobiliteitsplan
Bij de vaststelling van de begroting 2014 heeft uw raad spelregels voor verevening van kredieten
binnen het Mobiliteitsfonds vastgesteld. Via een vereveningskrediet worden mee- en
tegenvallers van mobiliteitsprojecten verrekend. Het vereveningskrediet heeft een positief saldo
ongeveer € 450.000,-.
Vervolg
Na uw besluit gaan wij voortvarend aan de slag met het uitvoeringsprogramma 2019.
Bijlagen
- Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2019
- Financieel overzicht
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
B.H.W. Lubbers

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
2019;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019 vast te stellen.
2. Hiervoor een krediet toekennen van € 1.762.000,- (43ste wijziging gemeentebegroting 2019).
3. Aanvullend op het al beschikbare krediet voor de Europaweg van € 5.000.000,- een
aanvullend krediet van € 1.781.000,-- beschikbaar te stellen (43ste wijziging
gemeentebegroting 2019).
Aldus besloten in zijn vergadering van 27 juni 2019,

, griffier

, voorzitter

