
 

 

 

 

 

 

 

Amendement voor de raadsvergadering van 26 september 2017 
 

Agendapunt : 21 

 

Onderwerp     :ambitieplan verkeer in Schagen 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 

 

overwegende dat tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 4 september 2017 

door veel fracties kritiek is geleverd op dit voorstel; 

 

dat die kritiek onder meer betrekking had op het niet voldoen aan het gestelde in de 

Planwet verkeer en vervoer, het niet of niet voldoende aangeven van de samenhang, het 

ontbreken van prioritering en fasering, het onvolledig zijn in de benadering  en de beperking 

tot het (alleen) aangeven van de functies van  wegen  in onze gemeente 

(categoriseringsplan) en ook overigens niet voldeed aan gewekte verwachtingen; 

 

dat er kennelijk niet de wil bestaat bij het college om de geuite kritiek serieus te nemen en 

aanleiding te doen zijn voor uitstel, c.q. afstel en het doen van een ander voorstel blijkens de 

memo van 7 september 2017 en het ingediende raadsvoorstel voor de vergadering van de 

raad van 26 september 2017; 

 

dat er ook niet de wil bestaat om op een hele beknopte maar toch doelmatige wijze 

uitvoering te geven aan het gestelde van de Planwet verkeer en vervoer, zoals dat voor alle 

gemeenten geldt; 

 

dat aan alle belangrijke aspecten van deze wet niet wordt voldaan;   

 

dat aan vervoer geheel geen aandacht wordt besteed; 

 

dat het college deze wet zonder deugdelijke argumentatie feitelijk ter zijde schuift; 

 

dat het college hiermee de raad de mogelijkheid ontneemt het door hem gewenste en 

afgestemde beleid, inclusief prioritering, fasering, samenhang en indicatie van kosten vast te 

stellen op een wijze zoals die door de wet wordt voorgeschreven; 

 

Stelt voor  de text bij : 

Gevraagde besluit Het Ambitieplan Verkeer in Schagen vast te stellen. 

Te veranderen in   

Gevraagde besluit Het Ambitieplan Verkeer in Schagen niet vast te stellen. 

 

 

 



 

Hiermee feitelijk niet over te gaan tot het vaststellen van het Ambitieplan Verkeer in Schagen 

en het hiermee te bewegen te komen tot een voorstel en plan dat wel als grondslag heeft 

de Planwet verkeer en vervoer en dat op een zeer sobere maar wel doelmatige wijze 

voldoet aan deze wet. 

Toelichting:  een thema avond is een door of vanwege het college georganiseerde avond 

waarop informatie wordt gegeven over zaken die het college (en de raad) belangrijk acht. 
Deze avonden mogen echter niet de status van “besluitvormend” krijgen. 

Wanneer het college een bepaalde opdrachtformulering gefiatteerd wenst te zien moet dit 

expliciet als zodanig in een formele vergadering van de raad aan de orde komen. Daarbij is 

ook van belang dat altijd ook de formele juridische grondslag van te formuleren beleid 

voldoende aan de orde komt. In artikel 8 van de Planwet verkeer en vervoer  is opgenomen 

dat “de gemeenteraad onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders 

zorgdragen voor het – zichtbaar – voeren van een samenhangend en uitvoeringsgericht 

verkeers- en vervoersbeleid, dat richting geeft aan de door de raad en het college te nemen 

beslissingen inzake verkeer en vervoer. De gemeenteraad onderscheidenlijk het college van 

burgemeester en wethouders neemt hierbij essentiële onderdelen van het nationaal 

verkeers- en vervoersplan en van het provinciale verkeers- en vervoersplan in acht en houdt 

rekening met het beleid van naburige gemeenten”. In artikel 9 van deze wet wordt 

aangegeven wat het plan in ieder geval moet bevatten. Zie verder ook artikel 10. In het 

(ambitie)plan dat nu ter vaststelling voorligt wordt naar het oordeel van de VVD bij lange na 

niet voldaan aan het in de wet gestelde. De VVD is ook geen voorstander van het 

produceren van lijvige beleidsstukken, c.q. plannen. De VVD wenst echter wel te voldoen 

aan de minimale eisen die de wet stelt. Hierdoor is er ook meer zicht op de samenhang en 

afstemming van beleid, prioritering, fasering en een indicatie van de bekostiging. Zoals de 

memo van het college aangeeft is het ambitieplan eigenlijk niets meer en minder dan een 

categoriseringsplan van wegen in onze gemeente in het kader van het Programma 

Duurzaam Veilig en een top 5 van ambities. Dit vindt de VVD volstrekt onvoldoende om op 

basis hiervan beleid te kunnen vaststellen. 

  

 

 

VVD-fractie/handtekening 

 

    


