
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  17 december 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  J.B.H. Meijer, Openbare werken  

Onderwerp:  Bestuurlijk Overleg MIRT bruggen Twentekanaal 

 

1. Aanleiding 

Tijdens het bestuurlijk overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is het najaar 

van 2012 zijn er afspraken gemaakt over het uitvoeren van een gezamenlijke probleemanalyse 

naar de draagkrachtproblematiek van de bruggen over het Twentekanaal. 

 

Goudappel Coffeng heeft in opdracht van de Regio Twente een verkeersanalyse uitgevoerd 

over de gevolgen van de door Rijkswaterstaat (RWS) voorgestelde as- en 

totaallastbeperkingen op diverse bruggen over het Twentekanaal. Tevens zijn mogelijke 

oplossingsrichtingen genoemd voor de (middel)lange termijn, uitgaande van de vijf I’s uit de 

Bereikbaarheidsagenda van het Ministerie van IenM. Deze rapportage wordt vanwege de 

digitale omvang niet meegestuurd, maar kan worden ingezien bij John Meijer van Openbare 

Werken. 

 

De projectgroep voor dit onderzoek bestond naast de Regio Twente ook uit de Provincie 

Overijssel en de gemeenten Hof van Twente, Lochem, Hengelo en Almelo. Tevens was er een 

begeleidingsgroep actief bestaande uit vertegenwoordigers van belanghebbenden uit het 

bedrijfsleven, zoals: ForFarmers, Holterman, ABZ (voorheen Arkervaart), Cumela, TLN en 

LTO. 

 

De onderzoeksresultaten zijn ingebracht in het bestuurlijk overleg met de Minister van IenM in 

het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) op 31 

oktober 2013, met als doel om vervolgafspraken te maken. 
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2. Inhoudelijke mededeling 

In het verslag van het bestuurlijk overleg MIRT van 31 oktober 2013 is de volgende passage 

opgenomen over de bruggen Twentekanaal: 

- De verkeersanalyse van het vrachtverkeer is na de gevoeligheidsanalyse voor RC 2030 

(laagste groeiscenario dat het Ministerie van IenM hanteert) afgerond. De verkeersanalyse 

naar het landbouwverkeer is nog onvoldoende gekwantificeerd en wordt onder leiding van 

de regio gecontinueerd. 

- Het onderzoek naar de draagkracht van de bruggen is afgerond. Rijk en Regio starten een 

vervolgonderzoek om te komen tot passende maatregelen volgens de nieuwe aanpak 

bereikbaarheid voor de 4 bruggen voor het vrachtverkeer: Lochemsebrug, Markelosebrug, 

St. Annabrug en Boekelosebrug en beoordelen deze via een MKBA (Maatschappelijke 

Kosten Baten Analyse). 

- Rijk en Regio financieren gezamenlijk het vervolgonderzoek, waarbij deze getrokken wordt 

door de regio. 

- Eind 2014 worden de twee vervolgonderzoeken afgerond en worden eventuele 

vervolgafspraken gemaakt. 

3. Conclusie 

Uit het rapport ”Verkeersanalyse bruggen Twentekanaal” van Goudappel Coffeng zijn de 

verwachte effecten te achterhalen van de inmiddels door de Provincie Overijssel ingestelde 

beperkingen zoals deze door RWS zijn aangegeven. De effecten in de kernen zijn als volgt. 

 Voor Markelo zijn de verwachte effecten anders dan wellicht op voorhand gedacht. Ze 

laten een toename van vrachtverkeer op de Goorseweg zien en een afname op de Prinses 

Beatrixstraat, Prinses Irenestraat en de Grotestraat. 

 In Goor is een relatief forse toename te zien op de Markeloseweg, Kerkstraat en 

Diepenheimseweg en in mindere mate op de Stationslaan en Irisstraat. 

 

De gemeente Hof van Twente zal zich inspannen om ook bij de vervolgonderzoeken, die in het 

BO MIRT zijn afgesproken, betrokken te worden. Deze onderzoeken zijn gericht op 

maatregelen op de middellange en lange termijn. Daarnaast zal Hof van Twente blijven 

proberen om ook voor de korte termijn mogelijke maatregelen in beeld te laten brengen. 

 

Overigens heeft de gemeente bij RWS gevraagd om medewerking te verlenen aan ons 

verzoek om – voor de bruggen waarvoor Hof van Twente wegbeheerder is en waar het beton 

maatgevend is - het benodigde betononderzoek te laten uitvoeren en deze te verwerken in de 

berekening. Inmiddels heeft RWS middels een brief van Hoofd Ingenieur Directeur van RWS 

mevrouw Cuperus aangegeven daartoe bereid te zijn. Ook de gemeente Lochem en de 

Provincie Overijssel willen voor een aantal bruggen dit betononderzoek laten uitvoeren. De 

Provincie heeft, ook namens Lochem en Hof van Twente een offerte hiertoe opgevraagd bij het 

adviesbureau dat voor RWS ook de sterkteberekeningen heeft uitgevoerd. Het college wil de 

resultaten van dit betononderzoek betrekken bij het nemen van besluiten omtrent de as- en 

totaallastbeperkingen op de bruggen over het Twentekanaal waarvoor Hof van Twente 

wegbeheerder is. 

 

 


