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Bijlage
I.
Brief gemeente Dinkelland d.d. 10 maart 2017, inclusief bijlagen.
II.
Ontwikkeling mobiliteit traverse Weerselo.
III. Rondweg Weerselo, planning vervolgfase.
In de Statenvergadering van 1 maart 2017 heeft gedeputeerde Boerman toegezegd u te
informeren over de ontwikkelingen in Weerselo en de wijze waarop er door de
gemeente Dinkelland een verbinding wordt gelegd tussen het centrumplan en de rondweg.
De gemeente heeft ons in haar brief 10 maart 2017 toegelicht hoe de verbinding tussen het
centrumplan, de herinrichting van de traverse en de rondweg wordt gelegd. Deze brief (met
bijlagen) is als bijlage I bijgevoegd.
Daarnaast hebben wij u toegezegd u te informeren over het budget van de rondweg, de
planning en de ontwikkeling van het verkeer op de traverse.
Budget rondweg
Het budget voor de rondweg Weerselo is € 13,4 miljoen. Daarvan wordt € 1,5 miljoen
bijgedragen door de gemeente Dinkelland. Deze bedragen zijn sinds 2007 niet geïndexeerd.
Tot en met eind 2016 is € 3,1 miljoen besteed. Deze middelen zijn gebruikt voor onderzoeken,
aankoop grond en vastgoed en de realisatie van de rotonde N343 - N738 (afslag Deumingen),
die ook deel uitmaakt van de rondweg. In het beschikbare budget is 10% risicoreservering
aangehouden. Dit is bedoeld als dekking van de kosten, die mogelijk nog ontstaan. Deze
kosten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld:
- ontwerpwijzigingen binnen de scope en het programma van eisen;
- een hogere complexiteit voor de realisatie van het object dan voorzien;
- voortschrijdend inzicht.
Zodra het ontwerp technisch is vertaald naar een uitvoerbaar plan zal de kostenraming
worden geactualiseerd.
Planning en procedures
Voordat de rondweg kan worden gerealiseerd, zal de gemeente Dinkelland eerst de procedures
moeten volgen om tot een onherroepelijk bestemmingsplan te komen. Daarnaast dienen nog
diverse reguliere procedures te worden doorlopen met betrekking tot water, bodem, ecologie,
verkeer en dergelijke.

6 HAAST 2017
Datum verzending

provincie

verijssel

Onderwerp: Rondweg Weerselo N343

Als er geen bezwaren worden ingediend, kan in 2018 met de realisatie van de rondweg
worden begonnen. Als dat wel het geval is, dan kan de start van de realisatie mogelijk pas in
2021 plaatsvinden.
Hierbij is van belang dat op 1 juli 2015 de programmatische aanpak stikstof (PAS) in werking
is getreden. De PAS maakt het mogelijk economische ontwikkelruimte toe te kennen aan
industrie, verkeer en landbouwgebieden. De rondweg Weerselo is aangemerkt als prioritair
project en kan daardoor worden aangelegd. Voorwaarde is wel dat in de eerste planperiode
van PAS (6 jaar) dus voor 1 juli 2021 een toestemmingsbesluit is genomen. Ook als we
uitgaan van het scenario dat tegenstanders alle wettelijke mogelijkheden benutten om
realisatie tegen te gaan is het mogelijk tijdig het toestemmingsbesluit te verkrijgen.

Datum

14.03.2017

Participatie
De opgedane ervaring met de werkwijze betreffende het centrumplan zal ook bij de uitwerking
van het bestemmingsplan voor de rondweg worden toegepast. In samenspraak met de
gemeente Dinkelland is besloten een omgevingsmanager van de gemeente aan het provinciale
projectteam toe te voegen. De omgevingsmanager gaat samen met de bewoners en
belanghebbenden aan de slag om te komen tot draagvlak voor de nadere uitwerking van het
bestemmingsplan.
Op 9 maart 2017 heeft er over het centrumplan een druk bezochte inloopbijeenkomst
plaatsgevonden. Naast een aantal kritische geluiden over de aanleg van de rondweg waren de
reacties op het centrumplan overwegend positief.
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Ontwikkeling mobiliteit
Wij hebben u toegezegd een beeld te geven van de ontwikkeling van het verkeer op de
traverse Weerselo. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het verkeer telt de provincie
permanent op vaste locaties. In onderstaande afbeelding is de ontwikkeling van het verkeer
van 2006 tot en met 2016 weergegeven voor 3 wegvakken in de N343, ter hoogte van
Weerselo.

Zoals af te lezen neemt de ontwikkeling van het verkeer sinds 2014 weer toe, waarbij de groei
de laatste 2 jaar gemiddeld ruim 4% bedraagt.
Het ongevallenbeeld op de traverse N343 (wegvak vanaf de rotonde Deurningerstraat (N738)
tot en met de toekomstige rotonde Bornestraat) blijft constant met 4 ongevallen per jaar.
In bijlage 2 zijn de cijfers nader gespecificeerd.

Onderwerp: Rondweg Weerselo N343

Centrumplan
Wij onderschrijven de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan het vervolg op het
centrumplan bij de nadere uitwerking van de herinrichting van de traverse. Onze gezamenlijke
inzet is erop gericht om op de lange termijn een passende oplossing voor Weerselo te vinden,
waarbij nu wordt gekeken naar no-regret maatregelen, die op korte termijn onder andere de
verkeersveiligheid, de barrièrewerking en/of de oversteekbaarheid van de traverse (N343)
kunnen verbeteren. Daarbij zal ook worden gekeken naar mogelijke maatregelen voor de
korte termijn, die een goede afwikkeling van het landbouwverkeer faciliteren.
De wijze waarop een "brug" wordt geslagen tussen het centrumplan, de rondweg en het
inpassen van no-regret maatregelen geeft ons het vertrouwen, dat hiermee door de gemeente
Dinkelland een goede stap wordt gezet om de sociale cohesie in Weerselo te herstellen.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij gaan, zoals eerder
vermeld, verder met de voorbereiding van de aanleg van de Rondweg Weerselo.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
voorzitter,
Datum

14.03.2017
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Memo Voortgang centrum Weerselo
DATUM:

10-03-2017

BETREFT:

Stand van zaken Centrumplan
Docnr: I17.013957

Via deze memo informeert de Gemeente Dinkelland de provincie Overijssel over de voortgang van de
centrumontwikkeling.
In 2016 hebben wij de centrumontwikkeling Weerselo met een participatieve benadering doorgestart.
De provincie hebben wij in deze nieuwe opzet meegenomen en op verschillende momenten in het
proces hebben wij alle stakeholders, waaronder de provincie Overijssel, steeds betrokken. De
documenten die hierbij zijn ontstaan hebben wij steeds weer beschikbaar gesteld op de website, zodat
iedereen een actueel beeld van de ontwikkelingen had en ook kon anticiperen vanuit zijn/haar
perspectief. In de bijlage bij deze memo hebben wij een weerslag van de informatie die wij met de
provincie hebben gedeeld bijgevoegd. Het betreft de volgende bijlagen:
1. Een ambtelijke memo d.d. 1 mei 2016
2. Een presentatie d.d. 13 september 2016
3. Een memo betreft de voortgang d.d. 18 januari 2017.
Op donderdag 23 februari 2017 heeft de provincie ambtelijk een bezoek gebracht aan Weerselo.
Onderstaande is hier ook besproken en toegelicht. Ook zijn spontaan twee betrokken Weerseloers op
de koffie geweest en hebben zij met de provinciaal vertegenwoordiger gesproken om hun ervaringen te
delen.
Tijdens een recent communicatie en ontmoetingsmoment op 9 maart 2017 in het voormalig
gemeentehuis te Weerselo (Burgemeester Scholtensplein 1 te Weerselo) werd de voortgang
gepresenteerd en Weerselo om advies en keuzen gevraagd op diverse vlakken:
https://mijnweerselo.nl/nieuws/bspan-stylefont-size125ptmso-bidi-font-siz.
Ook de provincie was hiervoor uitgenodigd.
Naast deze memo adviseren wij nog even om deze link te bekijken: het bevat een serie nieuwsberichten
over het centrum Weerselo:
http://inenomweerselo.nl/tag/centrum-weerselo/
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Voortgang sinds november 2016
Feitelijk is sinds het laatste overleg van november 2016 doorgewerkt aan de uitwerking van het
ontwikkelperspectief (zie bovenstaande afbeelding):
-

Voor de openbare ruimte naar een Definitief Ontwerp dat na de zomer feitelijk in uitvoering genomen
kan worden
Voor de ´randen´ wordt onafhankelijk daarvan en van elkaar gewerkt aan verbeterde invullingen.

Navolgend sommen we een en ander op.
Openbare Ruimte:
-

-

Groenplan is gemaakt en besproken met comité van
betrokkenen van Weerselo. Inhoudelijk zijn keuzen
gemaakt over karakter van het groen. 9 maart consultatie
aan heel Weerselo.
Definitief verkeersplan en wegenprofielen zijn gemaakt. 9
maart presentatie en consultatie Weerselo.
Parkeerbalans is definitief gemaakt. 9 maart presentatie.
Sfeerbeelden voor straatmeubilair ligt 9 maart ter keuze
voor aan het dorp.
Dit wordt komende 6 weken samengevoegd tot 1 integraal Definitief Ontwerp voor de openbare
ruimte dat nogmaals met het dorp besproken wordt en dan klaargemaakt wordt voor aanbesteding
(zomer 2017) en uitvoering (Q4 2017).
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Het betreft dan nog steeds het gehele rode gedeelte op onderstaande kaart. De sloop van het
bibliotheekgebouw en de achterzijde van het gemeentehuis zijn inmiddels ook toegevoegd aan deze
bouwfase.

Sterke Randen
Met de partners ´in de randen´ wordt in
wisselend tempo gesproken over de bijdrage
aan het centrum. De investeringen in de
openbare ruimte geeft partners vertrouwen in
de toekomst en hun eigen investeringen.
Onderstaand een kort voortgangsbericht:
-

Supermarkt: heeft ervoor gekozen om de
bestaande locatie te herontwikkelen. Voor
centrum is die duidelijkheid een goede
ontwikkeling en biedt dat perspectief voor
andere plekken en gebruikers. Gemeente
heeft programma van eisen voor deze
locatie ontwikkeld en besproken met
supermarktuitbater. Deze is op dit
moment aan het ontwerpen en studeren
op het plan. Dan kan een anterieure
overeenkomst gesloten worden, de
procedure doorlopen worden. Start bouw
kan dan in 2018 plaats hebben, maar dat
hangt vooraf af van de supermarkt
organisatie zelf (is immers ontwikkeling op
grond van hen).
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-

School: inzet van partijen is om de ingang school gaat naar de voorzijde (schoolvakantie 2018).
Voorzijde schooltuin wordt heringericht met openbare ruimte (2017).

-

Kerk: mogelijke situering bushalte voor de kerk en dan ook herinrichting openbare ruimte daar
integraal meegenomen (2017). Bestuurlijk Overleg kerk in maart 2017.

-

St Jozef: heeft grootste plannen om veel en veel meer hun zorgdiensten (ouderen) te betrekken bij
de samenleving: educatie, werkloosheid, jongeren, muziek, et cetera. St Jozef wordt de pilot / eerste
best practice van de volledige St Maarten groep.
Filosofie van het centrumplan (verbinden) klonk dus
als muziek in de oren bij deze partij. Herinrichting tuin
St Jozef en betrekken bij centrum is eerste snellen
stap (uitvoering 2017) en als voorwaarde en zichtbaar
resultaat voor uitvoering visie.

-

Weerselerbeek: nu de supermarkt de keuze heeft
gemaakt voor herontwikkeling huidige locatie ontstaat
er op de plek achterzijde gemeentehuis (waar het
nieuwe oude gedeelte staat) kansen voor meer ruimte
en kwaliteit. De Weerselerbeek gaat een belangrijke
rol vervullen hier. Zie onderstaande afbeelding.
Waterschap heeft aangegeven ook een bijdrage te
willen leveren.

-

Gemeentehuis: Zoals gezegd, is de kans erg groot
dat het achterste gedeelte verdwijnt en tegelijk met de
openbare ruimte gesloopt / heringericht wordt (2017).
Het historische gemeentehuis wordt met een stevige
en goede campagne ´in de markt gezet´ vanaf april
2017. Campagne richt zich op de regio. Onder het
motto: ´kwaliteit telt, dus degene met het idee dat het
beste bijdraagt aan een goed functionerend centrum,
staat vooraan´. Leegstandskennis- en ervaringen elders uit Overijssel (ruimdenkers) en school
Borne worden hiervoor toegepast.

-

Bibliotheek: inzet is om de bibliotheek maximaal aan te laten sluiten bij doelgroepen en andere
complementaire partners om toegankelijkheid, openstelling en exploitatielasten te betrekken: meer
voor minder. Concreet betekent dat dat partijen inzetten op een ´bieb op school´ concept EN een
ontmoetings- en uitleenruimte in het St Jozef.

Rondweg
Ten aanzien van de rondweg geldt dat vanaf het begin af aan het proces voor centrum en rondweg zo
zijn vormgegeven dat zij, in hun eigen tempo en binnen de eigen afhankelijkheden hun
ontwikkeling doormaken. Dit in balans tussen veiligheid, doorstroming en leefbaarheid.
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CONCLUSIE
De ingezette strategie (eigen tempo met zichtbaar resultaat) zorgt ervoor dat op de diverse
onderdelen voortgang geboekt wordt. We liggen op planning om de volledige openbare ruimte in 2017
vernieuwd te hebben. Wij bouwen hiermee aan het vertrouwen dat de samenleving van Weerselo in
de overheid heeft, wij maken de gemaakte afspraken met de samenleving waar en geven zo ook
toekomstige investeerders het vertrouwen om te participeren in de nog beschikbare ontwikkellocaties.
St. Jozef pakt deze handschoen al op en met dit perspectief is het bedoeling dat anderen ook volgen.
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Taaknaam
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Zomerfeesten
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1. Openbare ruimte

3

Afronden Definitief Ontwerp

5

Voorbereiding en aanbesteding

7
8
9
10
11

Plan van aanpak
Participatief ontwerpproces

19

Bepalen maatregelen vooruitlopend op
opening Rondweg

20

Voorbereiding en uitvoering maatregelen
vooruitlopend op opening rondweg

24

Campagne en herbestemmingsproces

25

Eventueel bestemmingsplan

26

contractering, verkoop en verbouw

nov
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2018
1ste helft
jan

feb

mrt

apr

mei
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2de helft
jul
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sep

okt

nov

dec

2019
1ste helft
jan

feb

mrt

apr

31-1

31-1

31-1

21-5

Afhankelijk van Wesselink
6. Bibliotheek/school
Finaliseren afspraken
Verhuizing bibliotheek (inclusief verbouw)
Aanpassing school (in zomervakantie)

34

Verhuizing bibliotheek naar school

35

Sloop bibliotheek

36

7. Plusmarkt locatie

37

Planvorming

38

Procedure

39

Tijdelijk locatie Plus bouwen

40

Voorbereiding en herbouw Plus
8-4

Opening nieuwe Plus

42

10. Initiatieven van bestaande functies faciliteren

43

11. Nieuwe initiatieve faciliteren

44

12. Fietsroutes Regio Twente

47

okt

Gemeentehuis in gebruik

33

46

sep

5. Voorzieningenhoek Wesselink

32

45

aug

3b. Gemeentehuis
Voorbereiding campagne en
herbestemmingsproces

41

2de helft
jul

3 Gemeentehuis

23

31

jun

Voortuin st Jozef gereed

18

30

mei

Uitvoeren werkzaamheden

17

29

apr

Uitvoeren werkzaamheden

2d Bisschopsstraat

28

mrt

Burg Scholtenplein en infra gereed

16

27

feb

2b. Realisatie Kerkplein

KErkplein gereed

22

2017
1ste helft
jan

Uitvoeren werkzaamheden

2c. Realisatie St. Jozef

21

dec

Vergunningen (sloop, kap en eventueel aanleg)

13

15

nov

2a. Realisatie Burg. Scholtensplein en infra

12

14

okt

1. Planvorming (DO)

4

6

sep

Afspraken maken met fietsclubs
Voorbereiding en uitvoering
13. Verkeersmaatregelen buiten centrum

48

Planvorming

49

Besluitvorming en voorbereiding

50

Uitvoering
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RO procedure
Omschrijving

NR

ACTIE

10-mrt

31-okt

VOORBEREIDENDE FASE
001

Offertefase up-daten onderzoeken

Gemeente

002

Offertefase up-daten

Gemeente

003

Opdracht verlenen

Gemeente

UITVOEREN VAN ONDERZOEKEN T.B.V.BESTEMMINGSPLAN
004

Waterhuishouding / watertoets

Gemeente

005

Bodemonderzoek (kwaliteit grond en -water)

Gemeente

006

Geluid

Gemeente

007

Luchtkwaliteit

Gemeente

008

PAS eindgebruik en aanlegfase

Gemeente

009

Archeologie

Gemeente

010

Flora en fauna

Provincie

012

Verkeer

Provincie

012a Verkeer (model maken t.b.v. alle onderzoeken)

Gemeente

013

Andere gevolgen van uit Natura2000 gebieden

Gemeente

014

Verder beleidskader in passen binnen verklaring van geen bedenkingen

Gemeente

IS INPUT VOOR: PAS, GELUID, LUCHTKWALITEIT ETC.

OPSTELLEN BESTEMMINGSPLAN
015

Bestemmingsplan

Gemeente

016

Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente

017

Toetsen van de ruimtelijke onderbouwing

Gemeente

IN PROCEDURE BRENGEN BESTEMMINGSPLAN
018

Kennis van voorgenomen ontwerpbesluit

B en W

024

Vaststellen bestemmingsplan raad van oktober ( 31 oktober 2017)

Raad

TER VISIE LEGGEN BESTEMMINGSPLAN

TER VISIE LEGGEN BESTEMMINGSPLAN

10-3-2017

Bijlage II: Ontwikkeling mobiliteit traverse Weerselo
Ontwikkeling verkeer:
Jaarcijfers verkeersintensiteiten (gemiddelde werkdagintensiteit in motorvoertuigen per etmaal)
wegnr wegvak
meetcode meetpunt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
N343 N343 Oldenzaal - Deurningerstraat (N738)
JR101
3,1 4873 5302 4967 4912 4787 5026 4678 4612 4648 4655 4650
N343 N343 Deurningerstraat - Weerselo
JR103
6,3 12016 12500 11153 11376 10856 10951 10836 10632 10273 10453 11200
N343 N343 Weerselo - Fleringen
JR107
11,2 9214 9197 8184 7996 7765 7833 7637 7493 7262 7614 8133

Ontwikkeling verkeersonveiligheid:
Verkeersongevallen traverse Weerselo N343
jaar
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ongevallen

slachtoffers

doden

ziekenhuisgewond

10
18
23
14
12
16
10
7
5
1
4
4
3
3
0
4
4

5
4
9
4
7
8
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
1
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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Id

Taaknaam

Duur

Begindatum

Einddatum

2017
kw 1

1
2
3
7
8
10
48
50
52
54
56
58
59
61
63
82
85
88
89
90
93
94

Rondweg Weerselo
besluitvorming
Vergunningen / procedures
Afstemming Dinkelland
Bestemmingsplan
RvS
Omgevingsvergunning
Wet natuurbescherming
Verkeersbesluit
Grondaankopen
Onteigeningsprocedure
Administratieve procedure
Gerechtelijke procedure
Technische uitwerking
Aanbesteding
Uitvoering

997 dagen vri 27-1-17

maa 23-11-20

20 dagen
342 dagen
25 dagen
197 dagen
180 dagen
40 dagen
80 dagen
100 dagen
240 dagen
540 dagen
480 dagen
60 dagen
273 dagen
80 dagen
240 dagen

din 18-4-17
maa 21-5-18
din 25-4-17
din 31-10-17
maa 21-5-18
maa 25-12-17
maa 19-2-18
maa 19-3-18
don 8-2-18
maa 25-11-19
maa 2-9-19
maa 25-11-19
maa 2-4-18
maa 23-12-19
maa 23-11-20

woe 22-3-17
vri 27-1-17
woe 22-3-17
vri 27-1-17
din 12-9-17
din 31-10-17
din 31-10-17
din 31-10-17
vri 10-3-17
din 31-10-17
din 31-10-17
din 3-9-19
don 16-3-17
din 3-9-19
din 24-12-19

Tijdsplanning bij minnelijke grondverwerving
320 dagen vri 9-2-18
Aanbesteding
80 dagen vri 9-2-18
Uitvoering
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240 dagen vri 1-6-18

kw 2

2018
kw 3

kw 4

kw 1

kw 2

2019
kw 3

kw 4

kw 1

kw 2

don 2-5-19
don 31-5-18
don 2-5-19

Taak

Mijlpaal

Projectsamenvatting

Externe mijlpaal

Splitsing

Samenvatting

Externe taken

Deadline
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Voortgang

2020
kw 3

kw 4

kw 1

kw 2

kw 3

kw 4

kw 1

