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AAN DE RAAD
1. Advies
1. Het beschikbaar stellen van een budget van €664.000 (exclusief compensabele btw)
voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Nieuwe Aamsestraat en een
gedeelte langs de Regenboog en de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in
een begrotingswijziging.
2. Inleiding
Na realisatie van de auto- en fietstunnel in 2015 is gebleken dat de aansluiting, komende
vanuit de fietstunnel op de Spoorlaan – Regenboog – Nieuwe Aamsestraat, voor fietsers
in de praktijk een onduidelijke en minder veilige situatie oplevert. Met het maken van de
ontwerpen was dit niet voorzien. Uit verkeerstellingen is gebleken dat er elke dag 1200
fietsers van deze route gebruikmaken. Dit maakt de noodzaak groot om een vrijliggend
fietspad langs de Regenboog en de Nieuwe Aamsestraat te maken. Tijdens de schouw
(11 juli 2018 en een terugkoppeling op 29 oktober 2018) Elst Centraal is met bewoners,
Fietsersbond, Wijkplatform Elst Oost, middelbare school Westeraam en Buurtvereniging
De Eshof het schetsontwerp besproken. Hierin stellen we voor om een vrijliggend en in
twee richtingen bereden fietspad aan te leggen aan de noordzijde van de Nieuwe
Aamsestraat en langs de Regenboog. Het ontwerp is enthousiast ontvangen. Ook u bent
meegenomen in het traject door een informatiememo (18bw000292) d.d. 16 juli 2018 en
het Ronde Tafel Gesprek op 4 september 2018.
We koppelen de herinrichting van de Nieuwe Aamsestraat los van de aanleg van het
vrijliggende fietspad. Dit doen we vanwege de mogelijke komst van een polikliniek van
ziekenhuis Rijnstate op de locatie Spoorlaan en de hiermee verband houdende
herinrichtingsmaatregelen op de Nieuwe Aamsestraat. Door de aanleg van het fietspad
los te koppelen van de ontwikkeling op Spoorlaan, is er sneller een duidelijker en
veiligere route voor fietsers. De herinrichting van de Nieuwe Aamsestraat loopt mee in de
ontwikkelingen van Spoorlaan, Woongaard en wellicht ook het Klooster.
3. Doel en beoogd effect
Het doel van dit voorstel is de verkeerssituatie voor vooral fietsers te verbeteren op de
Nieuwe Aamsestraat vanaf de fietsonderdoorgang tot aan het kruispunt met de
Industrieweg-Oost en op de Regenboog tot aan de afslag van de Meiregen en dan verder
tot aan het Auditorium. Het effect is dat de verkeerssituatie duidelijker wordt en veiliger.
4. Argumenten
1.1 Door het volledige budget beschikbaar te stellen, kan de verkeersomgeving
duidelijker en veiliger gemaakt worden.
Er is een raming opgesteld. In deze raming zijn de kosten opgenomen voor plankosten,
voorbereidende werkzaamheden, de aanleg en de verwerving/gebruik van gronden. Het
voorgestelde ontwerp ligt niet volledig op grond van de gemeente. Met de betreffende
eigenaren is reeds contact gelegd.
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1.2 Door het vrijliggende fietspad aan te leggen, heb je een goede situatie voor fietsers
onafhankelijk voor de eventuele ontwikkelingen in de nabije omgeving.
Door het aanleggen van een vrijliggend fietspad hoeven de fietsers niet te mengen met
het autoverkeer. Dit levert een veiligere omgeving op voor de fietsers. Daarnaast geven
we de fietsoversteek vanaf de onderdoorgang naar de Nieuwe Aamsestraat anders vorm,
waardoor er meer duidelijkheid ontstaat voor zowel de fietser als de auto. Ook leggen we
een route aan vanaf de Regenboog naar het Auditorium. Hierdoor kunnen leerlingen
rechtstreeks naar het Lyceum en Westeraam fietsen.
Op dit moment onderzoeken wij of het initiatief Rijnstate kan landen op Spoorlaan I, II en
III. Daarnaast vinden er ook nog ontwikkelingen plaats op het Klooster en op de
Woongaard. Een goede en veilige fietsverbinding draagt bij aan deze ontwikkelingen.
Een deel van de maatregelen zijn tijdelijk van aard en zullen afhankelijk van de
ontwikkelingen op Woongaard en Spoorlaan definitief worden.

Schetsontwerp fietspad Nieuwe Aamsestraat oostzijde bij fietsonderdoorgang

2

*19rv000051*

Schetsontwerp fietspad Nieuwe Aamsestraat westzijde bij rotonde

1.3 Het fietspad langs de Nieuwe Aamsestraat maakt onderdeel uit van de
hoofdfietsroute.
De Nieuwe Aamsestraat is binnen het fietsnetwerk van Overbetuwe opgenomen als een
hoofdfietsroute. De route maakt onderdeel uit van een groter netwerk en verbindt
belangrijke voorzieningen zoals werklocaties, scholen en winkelcentra. Belangrijke
kenmerken van een hoofdfietsroute zijn: uitvoering bij voorkeur vrijliggend; voorrang voor
de fiets waar dat verkeerstechnisch mogelijk en verantwoord is. Met het aanleggen van
het vrijliggende fietspad langs de Nieuwe Aamsestraat haken wij aan op het beleid.
5. Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.
6. Financiën
De totale uitgaven voor de realisatie van het vrijliggend fietspad zijn € 664.000. Op grond
van de BBV-voorschriften moeten maatschappelijke investeringen in de openbare ruimte
worden geactiveerd. Op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een
rentepercentage van 2% zijn de jaarlijkse kapitaallasten € 40.608. Deze doen zich voor
vanaf 2021 omdat de realisatie (naar verwachting) in 2020 zal plaatsvinden. In de
begroting 2021 is hiermee nog geen rekening gehouden. Bij het zoeken naar structurele
dekkingsmiddelen voor de kapitaallasten is geen dekking gevonden. Indien u (toch)
besluit om het gevraagde budget beschikbaar te stellen dan zullen de kapitaallasten
worden verwerkt in de meerjarenraming van de Programmabegroting 2020 ten laste van
het begrotingssaldo 2021. Op grond van de financiële verordening bent u het bevoegde
orgaan om hierover een besluit te nemen.
Omdat het hierbij gaat om een begrotingswijziging vindt de toetsing plaats aan de drie
o’s.
Onvoorzien: De herinrichting van het openbare gebied is uitgevoerd conform de
vastgestelde ontwerpen. De hoeveelheid verkeer die gebruik maakt van de Nieuwe
Aamsestraat was niet voorzien. Nu het kruispunt Nieuwe Aamsestraat–Spoorlaan in
gebruik is, is de situatie helder geworden en is het wenselijk om maatregelen te nemen
voor in ieder geval de fietsers. De situatie wordt daarmee duidelijker en overzichtelijker
en daarbij ook veiliger.
Onvermijdbaar: Het is onvermijdbaar dat er iets aan de situatie van de fietsers op het
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kruispunt Nieuwe Aamsestraat-Spoorlaan wordt gedaan. Er zijn klachten vanuit
bewoners, fietsersbond etc. We willen een verkeersveilige route voor fietsers. Dit kan
alleen door de situatie te verbeteren. Dat kan door de aanleg van een goede oversteek
voor fietsers en de aanleg van een vrijliggend fietspad.
Onuitstelbaar: Met de ontwikkeling van Spoorlaan I, II, III, de Woongaard en het Klooster
wordt nu gestart met het initiatief van ziekenhuis Rijnstate. Wanneer we wachten op deze
ontwikkelingen kan het nog jaren duren voordat de situatie voor de fietsers verbetert. Dit
is geen wenselijke situatie. Daarom kiezen we ervoor om het fietspad eerder aan te
leggen dan dat de herinrichting van de Nieuwe Aamsestraat plaatsvindt.
7. Vervolg
Planning
De globale planning van het fietspad ziet er als volgt uit:
Opdracht met budgetaanvraag naar college
Grondaankopen, voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp,
onderzoeken t.b.v. de Omgevingsvergunning en
contractvoorbereiding
Bestemmingsplanwijziging (kruimelgevallenregeling)
en aanbestedingsprocedure
Realisatie

Q2 2019
Q3 en Q4 2019
Q1 2020
Q2 2020

Communicatie
Het voorlopig ontwerp van het vrij liggende fietspad presenteren we door middel van een
inloopavond.
Participatie
Er heeft al participatie plaatsgevonden met diverse belanghebbenden, zoals al
omschreven in de inleiding van dit voorstel. Met het houden van een inloopavond willen
wij alle andere belangstellenden informeren.
Evaluatie
Via de P&C cyclus houden wij u op de hoogte van deze ontwikkeling.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken
1. Raadsbesluit Vrijliggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog, corsa nummer
19rb000062
Portefeuillehouder: W.H. Hol
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: C. van der Biezen, tel.: 14 0481, email:
info@overbetuwe.nl.
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