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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 30 oktober 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 9 oktober 2017 

Nummer :  44 

Onderwerp :  Voortzetten huidig Gemeenteli jk Verkeer - en Vervoerplan 

2012-2017 (GVVP) 

Bijlage(n) :  1.  Evaluatie GVVP 2012-2017 

2.  Concept raadsbesluit   

Steller advies :  A. Dijk 

   

   

   

Samenvatting :  Aangezien het huidige Gemeenteli jk Verkeer en Vervoer 

Plan afloopt in 2017 moet worden besloten of het  plan wordt 

herzien of dat de looptijd van het huidige plan wordt ver -

lengd.  Wij stellen u voor het plan met maximaal 2 jaar te 

verlengen 

   

Voorgestelde beslissing :  1. De looptijd van het huidige Gemeenteli jk Verkeer - en 

Vervoer Plan 2012-2017 met maximaal 2 jaar te verlengen.  

   

   Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Aanleiding 

Op 28 januari 2013 heeft u het Gemeenteli jk Verkeer- en Vervoer Plan 2012-2017 vastge-

steld. Dit plan geeft r ichting aan de door de gemeente te nemen beslissingen inzake verkeer 

en vervoer. Het GVVP heeft een doorlooptijd van 6 jaar. Aangezien de looptijd van het hui-

dige plan afloopt moet er een besluit worden genomen of het plan wordt herzien of dat de 

looptijd van het huidige plan wordt verlengd.  

 

Wettelijke kaders 

De Planwet Verkeer en Vervoer schri jft voor dat de gemeenteraad, onderscheidenlijk het 

college van burgemeester en wethouders  

 zorg moeten dragen voor het – zichtbaar – voeren van een samenhangend en uitvoe-

ringsgericht verkeers- en vervoersbeleid, dat r ichting geeft aan de door de raad en het 

college te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer.  

 hierbij de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan en van het 

provinciale verkeers- en vervoerplan in acht dient te houden en rekening moet houden 

met het beleid van naburige gemeenten. 

 

De wetgever schrijft dus voor dat er zichtbaar beleid moet zijn. De vorm waarop  dit plaats-

vindt staat voor iedere gemeente in principe vrij. De meeste gemeentes in de provincie doen 

dit middels een Gemeenteli jk Verkeer- en Vervoer Plan. 

 

Samenhang GVVP en projecten/uitwerking 

Het GVVP is een kaderstellend document. In hoofdljnen word en de ruimteli jke / verkeers-

kundige kaders meegegeven waarmee in de verdere uitwerking van plannen rekening mee 

dient te worden gehouden. Verdere verdieping, uitwerking  en verkeerskundige toetsing van 

ruimteli jke plannen vindt vervolgens plaats bij de pro jecten zelf. Bij de grote(re) ruimteli jke 

projecten en bouwplannen wordt alt i jd in een afzonderli jke paragraaf, plan of notit ie een 

uitgebreide verkeerskundige analyse opgesteld.  

 

Overwegingen 

De hoofdli jnen van het verkeer- en vervoerbeleid in Haren zijn nog steeds actueel. Daarmee 

biedt het huidige plan nog voldoende input voor het voortzetten van het beleid.  Hierbij dient 

wel opgemerkt te worden dat er geen uitgebreid onderzoek is gedaan naar wijzigingen van 

beleid bij omliggende of hogere overheden (artikel 8 van de Planwet verkeer en vervoer ) 

zoals weergegeven onder ‘wetteli jk kader’ van dit raadsvoorstel . Echter vanuit de regionale / 

provinciale overleggen zijn ook geen signalen bekend van anders of nieuwe beleid die kun-

nen leiden tot signif icante wijzigingen van beleid in Haren.  

 

Ambitieniveau  

De in het GVVP gestelde ambities ten aanzien van verkeer in Haren bieden nog voldoende 

houvast om in de komende 2 jaar verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld het aanpakken 

van in het plan opgenomen knelpunten en realisatie van onderdelen uit de verkeersstruc-

tuurvisie.  

 

Ruimteli jke ontwikkelingen  

Er zijn vooralsnog geen nieuwe (grootschalige) ruimteli jke ontwikkelingen in of in de directe 

omgeving van de gemeente Haren voorzien die geen onderdeel uitmaken van het huidige 

plan. 
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De huidige geplande en in uitvoering zijnde ruimteli jke ontwikkelingen waren reeds voorzien 

bij de totstantkoming van het huidige GVVP. De kaders die gesteld zijn in het huidge plan 

zijn daarmee nog steeds van toepassing.  

 

Beleid omliggende / hogere overheden  

Hoewel de afgelopen jaren een aantal nieuwe plannen is ontwikkeld (o.a. f ietsstrategie pro-

vincie Groningen, f ietssnelweg Groningen Assen, ontwikkeling HUBs) zijn er in deze plan-

nen geen nieuwe grootschalige wijzigingen op dit vlak te verwachten die direct en van grote-

re invloed zijn op de situatie in Haren en maken dat het noodzakelijk is om hiervoor direct 

een nieuwe visie te ontwikkelen.  

 

Bestuurli jke toekomst Haren  

Op dit moment is nog geen definit ieve besluitvorming over de bestuurli jke toekomst van de 

gemeente. Haren staat onder ARHI-toezicht en de provincie Groningen heeft voorgesteld 

dat de gemeente per 2019 samen gaat in een nieuwe gemeente met Groningen en Ten Boer.  

 

Kosten / inspanning 

Voor het maken van een nieuw plan moeten kosten worden gemaakt en inspanning worden 

geleverd. Bij de totstandkoming van het huidige plan is destijds uitgegaa n van een bedrag 

van €60.000. Naar verwachting zal voor een nieuw plan een vergeli jkbaar bedrag benodigd 

zijn. Haren staat momenteel onder ARHI toezicht en de provincie Groningen zal in moeten 

stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde financiele  middelen. 

 

Afweging 

Uitgaande van het huidige plan zou een nieuw GVVP gaan gelden voor de periode 2018 -

2023. Haren staat momenteel echter onder ARHI -toezicht en de provincie Groningen heeft 

voorgesteld dat de gemeente per 2019 samen gaat in een nieuwe gem eente met Groningen 

en Ten Boer. Hoewel Haren graag zelfstandig wil bli jven is momenteel niet zeker dat deze 

zelfstandigheid in de toekomst gewaarborgd is. Ook is bij het scenario herindelen niet dui-

deli jk op welke wijze beleid van de verschil lende gemeent es wordt samengevoegd en/of 

nieuw beleid wordt ontwikkeld. Het ontwikkelen van een nieuw GVVP vergt veel inspanning 

en kosten. Het is daarmee prematuur om nu al nieuw beleid te ontwikkelen dat grotendeels 

in de periode vanaf 2019 en verder van kracht is. Daar komt bij dat onduideli jk is of de pro-

vincie Groningen instemt met het beschikbaar stellen van de benodigde financiele middelen 

en met het maken van een nieuw GVVP t/m 2023. Tegelijkerti jd biedt het huidige GVVP nog 

voldoende kaders en ambities waarmee verlengen van het huidige GVVP inhoudelijk ge-

rechtvaardigd kan worden.  

 

Voorstel 

Wij stellen u voor om de looptijd van het huidige plan met maximaal 2 jaar te verlengen.  

 

Vervolg 

Indien het definit ieve besluit valt dat Haren zelfstandig bli jf t gaan wij di rect na deze besluit-

vorming aan de slag met een nieuw GVVP. In het geval dat Haren niet zelfstandig kan bli j-

ven dan bieden de hoofdli jnen van het huidige GVVP voldoende kaders voor het opstellen 

van eventueel nieuw beleid.  
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Informeren omliggende overheden 

Conform artikel 10 van de Planwet verkeer en vervoer informeren wij gedeputeerde staten 

van de provincie Groningen, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeen-

ten Tynaarlo en Hoogezand-Sappemeer en de besturen van waterschap Aa en Hunze en 

Noorderzij lvest over de verlenging van het huidige GVVP.  

 

Haren, 5 september 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 


