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Geachte raad,
Beslispunten
Vaststelling Verkeerscirculatieplan Oude-Tonge Uitwerking Actualisatie 2020.
Inleiding
Het verkeerscirculatieplan (VCP) Oude-Tonge is in 2005 vastgesteld en handelt voornamelijk over
de bereikbaarheid van het winkelcentrum Dabbehof. De aanleg van het winkelcentrum heeft ertoe
geleid dat er een plan nodig was om de circulatie van het verkeer in het dorp te reguleren. In de
loop der jaren kwam een aantal knelpunten aan het licht die in het VCP niet konden worden
voorzien of waarbij nieuwe ontwikkelingen leidden tot nieuwe inzichten. Deze knelpunten kwamen in
de actualisatie naar voren als locaties waar de verkeerssituatie moet worden aangepakt.
Op 12 mei 2018 heeft gemeenteraad de actualisatie van het VCP Oude-Tonge voor kennisgeving
aangenomen. Aanleiding voor deze actualisatie waren vragen uit de raad over de verkeersveiligheid
en doorstroming van het verkeer in het dorp. Het VCP is hierna geëvalueerd met o.a. de dorpsraad
en de ondernemersvereniging. De resultaten hiervan gaven aanleiding tot een actualisatie van het
VCP.
In maart 2019 heeft het college het besluit genomen om de conceptversie van het
verkeerscirculatieplan Oude-Tonge Uitwerking Actualisatie vast te stellen en het vrij te geven voor
een laatste sessie met Dorpsraad, Ondernemersvereniging, inwoners en andere belanghebbenden.
Deze ronde is geweest en heeft op enkele plaatsen in de rapportage een aanpassing gekregen. Het
rapport is nu definitief en kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.
In het kader van de ontwikkeling van het bestemmingsplan Recreatieterreinen zijn wellicht
aanvullende maatregelen nodig op het Handelsterrein, de Kaai, de Oostdijk en/of de
Oudelandsedijk. Dit zijn maatregelen die noodzakelijk zijn om het bestemmingsplan vast te kunnen
stellen. Omdat nog niet duidelijk is om welke maatregelen dit gaat en welke kosten hierbij horen,
staat dit los van het VCP Oude-Tonge. Voor de maatregelen en mogelijk extra budget voor
bestemmingsplan Recreatieterreinen wordt u apart geïnformeerd.
Doelstelling
Het verhogen van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern Oude-Tonge.
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Argumenten
De gemeenteraad is het bevoegd gezag tot vaststelling van het VCP Oude- Tonge.
De raad is het bevoegde gezag om beleid vast te stellen waar geld aan gelabeld is.
Het verkeerscirculatieplan
2005 is verouderd en aan actualisatie toe.
In het verkeerscirculatieplan
2005 lag de nadruk op de bereikbaarheid
van het
winkelcentrum. Deze nadering is verouderd. Daarom is in de actualisatie niet alleen gekeken
naar de bereikbaarheid
van
het winkelcentrum,
maar
naar de bereikbaarheid,
verkeersveiligheid
en leefbaarheid van de gehele kern.
Eilandvisie
Dit voorstel is getoetst aan de volgende strategische
~
Identiteit;
D
Maatschappelijke balans;
~
Kwaliteit;
D
Duurzaamheid;
DInnovatie;
~
Verbindingen.

kernthema's

van de Eilandvisie:

Kanttekeningen
N.v.t.
Financiële consequenties
De onderbouwing van de kosten voor het uitvoeren van het VCP Oude-Tonge 2020 zijn terug te
vinden op pagina 34 van plan. Voorgesteld
wordt projectpakket
1, ad € 741.000,-,
als
voorkeursvariant te nemen. Hieronder een overzicht van geraamde kosten per aspect:
Projectpakket 1- VCP Oude- Tonge

(pag. 34 VCP Oude- Tonge)

Project 1: handhaving gesloten verklaring Kaai voor motorvoertuigen
Project 2: aanpassen markering kruispunt Molendijkl

Oostdijkl

Herendijk

bedrag

planning

n.v.t.

n.v.t.

€

4.000

2020

Project 3: parkeeronderzoek

Dabbestraat

€

10.000

2020

Project 4a: verkeersplateaus

Ruychrockstraat

€

90.000 2019-2020

verwijzing

1
2

Project 5: rotonde Stationsweg/Eisenhowerlaan

€

520.000

2021

3

Project 6: aanpak kruispunt N498/ Oudelandsedijk

€

60.000

2022

4

Project 7: verkeersplateau

€

57.000 2019-2020

Totaal raming budgetten:

Oostdijkl Ruychrockstraat

€

2

741.000

Verwijzing:
1. De kosten van deze twee onderdelen worden geraamd op € 14.000,- en staan gepland voor
2020. Deze incidentele kosten zijn bij geraamd in de begroting 2020.
2. Project 4a en Project 7 maken onderdeel uit van het Wegenbeheerplan
2019 en zijn derhalve
reeds geraamd in de begroting 2019. Er is dus geen financiële bijstelling nodig.
3. De aanleg van de rotonde wordt gepland in 2021 en er wordt een investeringsbudget
van
€ 520.000,- verwacht. De rotonde kan worden afgeschreven
in een periode van 25 jaar,
waardoor de gemiddelde kapitaallast (rente en afschrijving) op € 25.000,- wordt berekend.
4. Het benodigde investeringsbudget
is opgenomen in de investeringsplanning
van de begroting
2020. De financiële
consequentie,
ad € 2.900,-, is de kapitaallast
op basis van een
afschrijvingsperiode
van 25 jaar.
Dekking voor de project onderdelen 3 en 4 wordt deels gevonden uit de vrijval van reeds in de
begroting opgenomen structurele investeringsruimte,
ad € 125.000,-, ten behoeve van het VCP
Oude-Tonge. Nu er een uitgewerkt VCP is kan deze gereserveerde investeringsruimte
komen te
vervallen. Hierbij vallen de reeds geraamde kapitaallasten vrij. Zie onderstaand overzicht voor het
verloop van de vrijval en de financiële consequenties op basis van het nieuwe plan:
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2019

VCP Oude- Tonge
Vrijval

kapitaal asten =

Nieuw

kapitaal last =

Eenmalige

kosten

Consequentie
., - - bijramen

=

*=
I + = vrijval

2020

2021

6.900
13.700
14.000
....._-_._---.~-.__ .~-~~.~._---

-7.100

2022

2023

20.400

27.000

25.000

27.900

13.700

-

-4.600

._._._- ..
-900

(voordeel)

Resumé:
Binnen de begroting is voor een groot gedeelte dekking voor de uitvoering van het voorliggende
plan. Door vrijval van de reeds geraamde investeringen vallen de hieruit volgende kapitaallasten vrij,
waardoor gedeeltelijke dekking ontstaat voor het nieuwe plan.
De financiële consequenties zijn al verwerkt in de begroting 2020.
Kader
Planwet verkeer en vervoer
Planning

Korte termijn maatregelen (uitvoering te voorzien in periode 2019-2020)
Project 3: Parkeeronderzoek Dabbestraat
Project 6: Aanpak kruispunt N4981 Oudelandsedijk
Lange termijn maatregelen (uitvoering te voorzien in periode 2021-2025):
Project 7: Aanleg plateau OostdijklRuychrockstraat
Project 5: Rotonde Stationswegl Tramwegl Eisenhowerlaan
Uitvoering te plannen bij reconstructie en herstraten:
Project 4: Herprofileren Ruychrockstraat en aanleg verkeersplateaus
Voor alle projecten geldt dat belanghebbenden uitvoerig zijn meegenomen in de totstandkoming van
het VCP. Bij de gedetailleerde uitwerking van de projecten worden direct belanghebbenden vooraf
ingelicht. Na uitvoering vindt een evaluatie plaats.
Halverwege de duur van het rapport wordt geëvalueerd en gekeken of de projecten op tijd doorgang
vinden en hebben gevonden.
Bijlage(n):
• Intern - 116415 - Raadsbesluit
• Intern - 95700 - Actualisatie Verkeerscirculatieplan Oude-Tonge
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris,
burgemeester,
W.M. van Esch
mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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