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Motie ‘kruising Ebbinge Wubbenlaan  - Viaductweg’ 

De raad van de gemeente Staphorst, in vergadering bijeen op 29 januari 2019 behandelende 

agendapunt 11 Aanpassing kruising Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg (eerste fase) 

Constaterende dat: 

 de raad voorgesteld wordt om in te stemmen met het ontwerp van de kruising  

Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg (eerste fase) en krediet beschikbaar te stellen van  

€ 100.000 voor het aanpassen van de vormgeving van de kruising Ebbinge Wubbenlaan – 

Viaductweg (eerste fase); 

 de raad niet voldoende is overtuigd van de nu voorliggende oplossing, doordat deze niet op 

de juiste manier kan worden beoordeeld in relatie tot andere mogelijke oplossingen. 

Overwegende dat: 

 al eerder een poging is gedaan om deze kruising veiliger te maken en er nu weer een vrij 

forse investering wordt gevraagd; 

 met de nu voorgestelde aanpassing de kruising wel veiliger wordt, maar de situatie 

onduidelijk blijft;  

 een evaluatie ontbreekt; 

 alternatieven ontbreken en daardoor niet in de afweging kunnen worden meegenomen; 

 er al informatie voor evaluatie en alternatieven beschikbaar is bij betrokkenen en in 

rapporten. 

Verzoekt het college: 

 een evaluatie van de kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg voor wat betreft 
ongevallen en input vanuit de samenleving (verkeersgebruikers, transportsector, gebruik van 
evenemententerrein etc.) aan de raad te doen toekomen; 

 meerdere alternatieven in kaart te brengen voor de aanpassing van de kruising Ebbinge 
Wubbenlaan – Viaductweg, waarvan de op 29 januari 2019 voorgelegde aanpassing er één is;   

o aan de alternatieven een score toe te wijzen op basis de criteria:  
o gevolgen voor verkeersveiligheid 
o bruikbaarheid van het evenemententerrein 
o bereikbaarheid van aanliggende accommodaties 
o kosten voor aanleg 
o toekomstbestendigheid in relatie tot ontwikkelingen in de wegenstructuur 
o impact op agrarische- en transportsector   

 de alternatieven en scores met elkaar in vergelijk brengen in een afwegingskader aan de 
hand van genoemde criteria en dit afwegingskader voor reactie voorleggen aan eerder 
betrokken organisaties;  

 een beschrijving van de alternatieven, het  afwegingskader met scores, de reacties van 
betrokken organisaties en een voorkeur van het college voor te leggen aan de raad zodat de 
raad kan afwegen en een keuze kan maken. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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