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Proces tot op heden 

• December 2011: Minister kondigt een MIRT 
onderzoek aan 

• RWS stelt een probleemanalyse op 

• Resultaat: Knelpuntenlijst 

• 2013: besluit geen MIRT verkenning, maar 
aanpak verkeersveiligheidsknelpunten 

• N35 is een rijksweg, ambitie regionale 
partners marsroute 2x2, 100 km stroomweg 

 



Proces tot op heden 

• Ambtelijk mogelijke oplossingen voor knelpunten 
geïnventariseerd (per knelpunt/combinatie van 
knelpunten soms meerdere oplossingen) 

• Oplossingen gescoord op doelstellingen: 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, 
samenhang met andere projecten, no-regret, 
draagvlak omgeving, bestuurlijke aspecten 

• Kostenberekeningen per oplossing 

• Hierna prioritering met hoogst scorende 
maatregel per knelpunt 



Financien 

• Beschikbaar budget 
– Meer Veilig 3: € 5,- miljoen 

– Provincie Overijssel tbv veiligheid: € 5,- miljoen 

– Provincie Overijssel tbv bereikbaarheid: € 5,- 
miljoen 

• Toetsing prioriteringslijst aan totaal budget 
van € 15,- miljoen 

• Bestuurlijke afwegingen : o.a. ca. € 3 mln per 
project 



Inzet gemeente 

• Kruispunten bij Haarle op lijst zetten 

• Traject Haarle-Nijverdal  

• Tunnelvariant Rendac beoordelen 

• Burgerparticipatie bij invulling 



Bestuursovereenkomst 
oktober 2014 

• Maatregelen in Hellendoorn : 

- Doorrijdbaarheid tussenberm opheffen 

- Aanpassen kruising Stationsweg 

- Aanpassen kruising Tunnelweg/Molenweg 

- Voor kruisingen Haarle € 2,2 mln 

• Aanpassen wegvak Tunnelweg – Dalzicht met 
parallelwegen (wordt door gemeente uitgevoerd voor  
€ 3 mln) 



Beoogde resultaten binnen 
Hellendoorn 

• Verbeterde verkeersveiligheid en bereikbaarheid, door: 
– Opheffen kruisingen/oversteken 

– Opheffen erfaansluitingen 

– Langzaam verkeer van de hoofdrijbaan 

– Bij grotere kruispunten in fasen oversteken 

• Nevenresultaten (omgevingsvisie) 
– Toeristische routes via buitencentrum Staatsbosbeheer 

laten lopen 

– Verbinden Noordelijke en Zuidelijke Sallandse Heuvelrug 

– Versterken hoofdsteunpunt Sallandse Heuvelrug (Paarse 
Poort) 



N35 Wijthmen - Nijverdal 

Onderzochte varianten 
tussen Tunnelweg en 
Dalzicht 



 



 



 



Beoordeling varianten 
• Ambtelijk door ABG leden en vakspecialisten 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Punten verwerkt in scoringstabel 
• Rangschikking met gemiddelde eindcijfers 
• Vervolgens bestuurlijke afweging 
• In bestuurlijke afweging is voor maatregel Tunnelweg – 

Dalzicht een 5e variant ontstaan 
 
 
 
 



Rankingstabel 



Lijst bestuursovereenkomst 



Rendac 

Nieuwe brug 

Paarse Poort 

Opheffen oversteek 
en erfaansluiting 

Opheffen oversteek 

Gekozen variant Tunnelweg - Dalzicht 

• Gemeente voor deze maatregel uit 
voor € 3 miljoen 

• Gemeente krijgt parallelwegen en brug 
in eigendom 



Vervolgproces 
Tunnelweg - Dalzicht 

• Aandachtspunten  

• Mogelijke combinatie met F35 westelijk deel 

• Binnen gemeentelijke begroting zijn geen 
investeringen opgenomen, 3 mln is grens 

• 2015: Gemeente onderzoekt samen met 

Rendac mogelijkheid voor verplaatsing 

(blijkt niet mogelijk) 

 

 



Rolverdeling partners 

• Financiers: 
– Ministerie I&M 
– Provincie Overijssel 

• Opdrachtgever/regievoerder: 
– Rijkswaterstaat directie Oost – Nederland 

• Adviseurs: 
– Aanliggende gemeentes 

• Uitvoerders (ontwerp en realisatie): 
– Aannemers direct iov RWS   
– gemeentes 
– Aannemers via gemeente 



Participatie tot nu toe 

• Tot oktober 2014 gemeenteraad informeel 
ingelicht 

• Nergens zijn maatregelen extern toegelicht op 
trace Wijtmen-Raalte-Haarle-Nijverdal 

• Via provincie afspraken met RWS over 
betrokkenheid voor actie kruispunten Haarle 

• Na bestuursovereenkomst zou RWS starten 
met communicatie/ informatie, is blijven 
liggen vanwege onvoldoende capaciteit 

 

 



Communicatie/participatie door RWS 

• RWS is als regievoerder in de lead voor dit 
onderwerp 

• Start zodra RWS projectgroep heeft gestart 

• RWS gaat uitgebreid participatietraject voeren 

 



Uitgangspunten gemeentelijke aanpak 
 

• Gemeente zal bij het ontwerp van de 
maatregel tussen Tunnelweg en Dalzicht nauw 
overleg voeren met stakeholders 

• Basisvariant is vertrekpunt 

• Gewenste aanpassingen en verbeteringen 
moeten acceptabel zijn voor RWS (veiligheid) 
en passen binnen budget van € 3 mln 

• Brede werkgroep/klankbordgroep  

• Communicatie goed organiseren 

 

 



Planning RWS 

• 2016 Quick Wins uitvoeren 

• Ontwerp en voorbereiding maatregelen 2016 

• Eventuele procedures 2017 

• Ondanks vertraging, zoveel mogelijk in 2017 
en 2018 uitvoeren 

 

 

 

 



Planning gemeente 

• 2016 Planontwikkeling 

 

• 2017 Procedures 

 

• 2018 of eerder Uitvoering 



Verbinden van functies en belangen 




