
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: ongenummerd 
 
1. Onderwerp: 
 

Opheffen en beveiligen van spoorwegovergangen 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

Raadsvergadering Voorjaarsnota 30-6-2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Voor het opheffen en beveiligen van spoorwegovergangen €500.000,- 
beschikbaar stellen vanuit de investeringsstaat 2012, vooruitlopend op de 
besluitvorming over de investeringsstaat 2012. Deze beslissing is nu nodig 
omdat anders per 01 juli de subsidietoezegging van ProRail vervalt. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Collegebesluit 10int00912 inclusief achterliggend onderzoek; 
Collegebesluit 11int00428 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: G.A. van Balveren 

13 Meer informatie 
bij:  

Bas Kippers, tel. 0315 – 292 281, e-mail b.kippers@oude-ijsselstreek.nl 
 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

De gevraagde beslissing sorteert voor op de begroting 2012. 

 
 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 30 juni 2011 

(Voorjaarsnota) 
 

 

Bundelnummer : ongenummerd  
 

 
 

 
Onderwerp  : Opheffen en beveiligen van spoorwegovergangen 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Voor het opheffen en beveiligen van spoorwegovergangen €500.000,- beschikbaar stellen vanuit de 
investeringsstaat 2012, vooruitlopend op de besluitvorming over de investeringsstaat 2012. 

 
Aanleiding 
Op 23 november 2010 heeft het college besloten (10int00912) om 7 spoorwegovergangen op te heffen en er 
een beter te beveiligen. In het Collegevoorstel is het volgende geadviseerd: “Aan de Raad vragen de 
geraamde kosten van €500.000,- te betalen vanuit de algemene reserve”. Hierop heeft het College het 
volgende besloten: “Met nieuw dekkingsvoorstel komen. Financiële aanvulling via investeringsstaat 2012 
laten lopen.”  
 
Het bedrag €500.000,- voor spoorwegovergangen staat reeds op de concept investeringsstaat 2012. 
Vooruitlopend hierop is getracht een besluit over de financiën te krijgen via de Raad tijdens de behandeling 
van de ‘besteding NUON-gelden’. Hier is echter geen besluit genomen over welke afzonderlijke projecten 
wel en niet worden bekostigd. Vervolgens heeft het College op 31 mei 2011 besloten (11int00428) over een 
nieuw dekkingsvoorstel. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Het opheffen van 7 spoorwegovergangen en het beter beveiligen van één spoorwegovergang. 
 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Uitvoering geven aan de intentieovereenkomst spoorwegovergangen 

Door middel van de voorgestelde beslissing kan uitvoering gegeven worden aan het Collegebesluit 
van 23 november 2010 (10int00912) en de intentieovereenkomst spoorwegovergangen die is 
afgesloten met ProRail. 

 
Kanttekeningen 

a. Voor 1 juli 2011 heeft ProRail een besluit van de gemeente nodig dat het geld beschikbaar is 
Het bestuur van de Gemeente Oude IJsselstreek dient voor 1 juli 2011 een besluit te nemen dat 
€500.000,- beschikbaar is gesteld voor spoorwegovergangen. Lukt dat niet, dan trekt ProRail zich 
terug uit het project. Het probleem dat zich voordoet is dat er dan nog geen definitief besluit is 
genomen over de investeringsstaat 2012. Er kunnen dus eigenlijk nog geen toezeggingen worden 
gedaan, mits de Raad positief besluit op 23 juni 2011. 
 

 
Kosten, baten, dekking 
Voor het opheffen en beveiligen van spoorwegovergangen €500.000,- beschikbaar stellen vanuit de 
investeringsstaat 2012, vooruitlopend op de besluitvorming over de investeringsstaat 2012. 
 
 
Uitvoering 
Planning 

• Voor 1 juli 2011 aan ProRail doorgeven welk besluit de Raad heeft genomen op 23 juni 2011. 
 
Personeel 
RMO, taakveld Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer 
 
Communicatie/participatie 
Betrokken grondeigenaren worden op de hoogte gehouden. 



 
Evaluatie/verantwoording 
Door middel van de actieve informatieplicht zal het bestuur op de hoogte worden gehouden van de stand 
van zaken van het project. 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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